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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 06/2018 
TOMADA DE PREÇOS 

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 11ª REGIÃO (CRESS/PR), pessoa jurídica de 

direito público, constituída sob a forma de autarquia fiscalizadora, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

75.188.490/0001-09, estabelecida na Rua Monsenhor Celso, 154, 13º Andar, Centro, Curitiba – PR - 

CEP 80.010-150, representado por seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação,   Sr. 

Alexandre Fernandes Macedo comunica a quem interessar, que realizará licitação na modalidade 

Tomada de Preços, tipo “técnica e preço”, objetivando a contratação de pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de assessoria, planejamento, organização e execução das atividades 

inerentes ao VII CPAS - Sétimo Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, realizado pelo 

CRESS 11ª Região, nos termos aqui dispostos. A presente licitação rege-se pelas normas 

estabelecidas neste Edital, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, bem como 

legislação em vigor. O Edital, com seus Anexos, poderá ser retirado na sede do CRESS/PR 

(endereço supracitado) e estará disponibilizado no site www.cresspr.org.br. 

 

 

 
1 – DO OBJETO 

 
 

1.1 O procedimento licitatório tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para 
realização de eventos científicos para prestar serviços de organização, planejamento, assessoria 
e execução do VII CPAS - Sétimo Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, com previsão 
para 850 (oitocentos e cinquenta) participantes, em suas fases, compreendendo as atividades e 
cronograma nos termos e especificações do Projeto Básico (Anexo II), parte integrante deste 
Edital.  
 
Evento este que terá como sede a cidade de Londrina-PR, a ser realizado no período de 14 a 17 
de novembro de 2018, da seguinte forma:    

 - Nas dependências da Universidade Estadual de Londrina, sendo que: 

- Duas atividades serão realizadas em auditório em local com capacidade para 850 pessoas, 
em hotel central, situado na cidade de Londrina-PR, para o público esperado, sendo: 

A) dia 14/11/2018 (das 18hrs as 23hrs) – para a Palestra de Abertura do VII CPASS, com 
credenciamento à partir das 15 horas e; 

B) para a mesa dia 15/11/2018 (das 8hrs as 12hrs) painel de Política Pública e Direitos 
Humanos. 

 
 
 
 
 

http://www.cresspr.org.br/
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2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 Os interessados deverão apresentar até às 14 horas do dia 02 julho de 2018, na sede do 
Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – PR, os 03 (três) envelopes em sobrecartas 
lacradas, constando em suas faces os seguintes dizeres:  
 
 

EDITAL Nº 006/2018 
 
TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 
 
ENVELOPE “01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
PROPONENTE: ________(nome da empresa) 
 

 

EDITAL Nº 006/2018 
 
TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 
 
ENVELOPE “02” – PROPOSTA TÉCNICA 
 
PROPONENTE: ________(nome da empresa) 
 

 

EDITAL Nº 006/2018 
 
TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 
 
ENVELOPE “03” – PROPOSTA DE PREÇO 
 
PROPONENTE: ________(nome da empresa) 
 

 
 
a) “O envelope nº 01 – Documentos de Habilitação”, deverá conter os documentos especificados 

no item 3.  
b) “O envelope nº 02 – Proposta Técnica”, deverá conter os documentos especificados no item 

6.1. 
c) “O envelope nº 03 – Proposta de Preço”, deverá conter os dados constantes do subitem 6.2. 

 
 
2.2 Às 15 horas do dia 02 de julho de 2018 dar-se-á, em sessão pública, a abertura dos envelopes 
de habilitação, na presença dos licitantes que comparecerem ao ato, na sede Conselho Regional de 
Serviço Social 11ª Região – PR, sito a Rua Monsenhor Celso, n° 154, 13° andar, Centro, Curitiba – 
PR. CEP. 80010-150. 
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2.3 Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar a Carta de Credenciamento, conforme modelo (Anexo III), a qual deve ser 
entregue diretamente à Comissão no início da sessão pública de realização desta licitação. Não 
sendo permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma proponente. 
 
 
 
3 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE NO 01 

 

3.1 - O envelope “01”, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-
financeira e fiscal, deverá conter: 

 3.1.1 - Declaração da proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo (em função do disposto 
no art. 97), conforme anexo IV; 

 3.1.2 - Declaração da proponente, afirmando a veracidade dos documentos apresentados; a 
sujeição aos termos desta Tomada de Preços e o cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, podendo utilizar-se do modelo contido no anexo V; 

 3.1.3 - Comprovação da proponente, de que recebeu os documentos e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
desta licitação, podendo utilizar-se do modelo constante do anexo V; 

 3.1.4 - Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e 
acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 

Nota: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 
consolidação respectiva. 

 3.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 3.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da 
proponente; 

 3.1.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos em Geral, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 

 3.1.8 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos com INSS, ou outra equivalente, na forma da lei, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 3.1.9 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal com FGTS, ou outro equivalente, na forma da 
lei, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 3.1.10 - Certidão CNDT expedida pela Justiça do trabalho, demonstrando situação regular. 
 
 
 
4 – CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 
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4.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. 

4.1.1 - Todos os documentos deverão ser digitados sem emendas ou rasuras. 
4.1.2 - A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a 

prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. 
4.1.3 - A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão de Licitação venha 

a tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade das 
informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste edital. 
 
4.2 – Após a abertura dos “Envelopes de Habilitação”, na data consignada no item 2.2, a Comissão 
reunir-se-á para avaliação dos documentos e requisitos exigidos para habilitação. 
 
4.3 – Serão considerados inabilitados os participantes que deixarem de cumprir um ou mais dos 
requisitos determinados nos itens 3.1. 
 
4.4 – O resultado da habilitação será comunicado aos interessados por meio de afixação do em ato 
público, a ser realizado na sede do CRESS-PR, em 02/07/2018, ou meios de comunicação (site) ou 
correio eletrônico, para os licitantes que não comparecerem ao ato. 
 
4.5 – Da decisão de inabilitação caberá recurso ao CRESSPR, que deverá ser protocolado até às 
18:00 horas, do dia 09/07/2018, na sede do referido Conselho Regional de Serviço Social –CRESS-
PR. 
 
4.6 – Aos Participantes julgados inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados, contendo a 
proposta de preço e a proposta técnica. 
 
4.7 – A inabilitação do licitante importará em preclusão de seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
4.8 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as “Propostas”, não caberá desclassificação de 
licitante por motivo relacionado com habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 
 
4.9 – Os participantes julgados habilitados passarão para a fase subsequente, quanto à abertura 
contendo sua “Proposta Técnica”. 
 
5 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – ENVELOPES DE NÚMEROS 02 E 03 
 
5.1 – As propostas poderão ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio e serão 
protocoladas na sede do Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região – PR, sito a Rua 
Monsenhor Celso, n° 154, 13° Andar, Centro, Curitiba – PR- CEP. 80010-150, em sobrecartas 
lacradas, conforme constante do item 2.1. 
 
5.2 – As propostas deverão ser apresentadas em 3 (três) envelopes, sendo um destinado a 
“Habilitação” - Envelope nº 01, outro a “Proposta Técnica -  Envelope nº 02” e o outro a 
“Proposta de Preço-  Envelope nº 03”. 
 
5.3 – Os envelopes devidamente fechados deverão constatar o nome ou timbre da empresa, o 
endereçamento ao Conselho Regional de Serviço Social - PR, a especificação do objeto da presente 
licitação, bem como a especificação em cada envelope “Habilitação”, “Proposta Técnica” e 
“Proposta de Preço”. 
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5.4 – As propostas “Técnica” e de “Preço” deverão ser apresentadas em uma única via, devidamente 
assinada pelo representante legal da licitante, em sequência, sem emendas ou rasuras. Todos os 
documentos deverão ser redigidos em português, ressalvando-se expressões técnicas de uso 
corrente. 
 
6 – DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NOS ENVELOPES 
 
6.1 – O envelope 02 “Proposta Técnica” deverá conter: 
 
 
I-    Documentos que comprovem a execução dos serviços de organização, planejamento e   
execução de Congressos, Convenções, Encontros e outros em quantidades compatíveis   ou 
superiores aos do objeto da presente licitação. 
 
 
→Parâmetro a ser utilizado para avaliação desse item I:    número de eventos realizados e número 
de participantes.   
 

Número de Eventos e Participantes Pontos 

0 (zero) ou nenhum evento de 1.000 pessoas    0 

até dois eventos com participação inferior a 1.000 pessoas (cada um)  1 

até 02 eventos com participação de mais de 1.000 pessoas (cada um)  2 

de 3 a 4 eventos com a participação, em cada um, de menos de 1.000 pessoas  3 

de 3 a 4 eventos com participação, em cada um, de mais de 1.000 pessoas    4 

de 5 a 6 eventos   com a participação, em cada um, inferior a 1.000   pessoas 5 

de 5 a 6 eventos com a participação, em cada um, de mais de 1.000   pessoas  6 

de 7 a 8 eventos   com a participação, em cada um, inferior a 1.000 pessoas 7 

de 7 a 8 eventos com a participação, em cada um, superior a 1.000   pessoas 8 

de 9 a mais eventos com a participação, cada um, inferior a 1.000   pessoas 9 

de 9 a   mais eventos com a participação, cada um, superior a 1.000   pessoas 10 

 
 
II- Documentos que comprovem a execução de serviços de organização, planejamento, 
assessoria e execução   de eventos científicos compatível com o objeto da presente licitação. 
 
 
→Parâmetro a ser utilizado para avaliação desse item II: número de eventos realizados pelas 
empresas participantes em conselhos de fiscalização profissional; sindicatos; entidades de 
profissionais liberais; entidades ou órgão públicos; conselhos de políticas públicas. 
 
 

Número de Eventos Pontos 

até 2 2 

até 4 3 

5 a 10 4 

11 a 15 6 

15 a 20 8 

mais de 20 eventos 10 
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III – Indicação das instalações e do aparelhamento a serem utilizados para a prestação de 
serviços. 
 
→ Parâmetro a ser utilizado para avaliação desse item:  disponibilidade de infraestrutura da empresa 
participante:  número de linhas de telefone; computadores, impressoras; fax; instalações 
independentes na cidade do evento (Londrina) (posto ou sede própria ou alugada) devidamente 
comprovados. 
 
 

Linhas Telefônicas/celulares Pontos 

Menos de 5 linhas 1 

de 5 a 7 linhas 2 

8 ou mais linhas 3 

Computador Pontos 

Menos de 5 
de 5 a 7 

1 
2 

8 ou mais                 3 

Impressoras 1 

Sede ou posto de atendimento na cidade do 
evento 

3 

 
IV – Indicação dos recursos a serem utilizados para a prestação dos serviços: 
 
→ Parâmetro a ser utilizado para avaliação desse item:  disponibilidade de infraestrutura da empresa 
participante, internet banda larga, sistema de rede, sistema de inscrição pela Internet; 
desenvolvimento de home Page; sistema de atendimento toll-free 
 

Recursos Pontos 

Internet banda larga 1 

Sistema de Rede 1 

Sistema de inscrição pela Internet 5 

Desenvolvimento de home Page 1 

Sistema de atendimento toll-free (0800) 
  

2 

 
 
 
V-  Indicação do pessoal técnico permanente e disponível para realização dos serviços, bem 
como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos. 
 
→Parâmetro a ser utilizado nesse item: quantidade do quadro de pessoal permanente da entidade 
para execução dos serviços (a licitante deverá indicar a qualificação de cada um dos integrantes do 
quadro de pessoal) 
 

Quadro de Pessoal Permanente Pontos 

de 1 a 3 2 

de 4 a 5 4 

de 6 a 7 6 

de 8 a 9  8 

Superior a 9 10 
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VI– Qualidade técnica dos serviços. 
 
→ Parâmetro a ser utilizado nesse item: atestados de Capacidade Técnica - ACT, fornecidos por 
empresas públicas ou privadas atestando a qualidade dos serviços prestados em decorrência da 
organização e realização de eventos e/ou prêmios, menções honrosas recebidas pelas empresas em 
razão da qualidade dos serviços. 
 
 

Atestado de Capacidade Técnica (ACT)   Pontos 

1 ACT    4 

2 ACT   5 

3 ACT   6 

4 ACT  7 

5 ACT   8 

6 ACT  9 

Acima de 7 ACT   10 

 
6.2 – O envelope 03 “Proposta de Preço” deverá conter o valor para todos os serviços especificados 
no item Do Objeto e seus respectivos subitens da presente licitação.  
 
6.2.1 – A proposta de preço apresentada será de exclusiva responsabilidade da licitante que não 
poderá alterar seu conteúdo, seja em relação ao preço, pagamento, prazo, ou qualquer condição que 
importe na modificação de seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas 
erros materiais, alterações essas que serão analisadas e decididas pela Comissão de Licitação do 
CRESS-PR. 
 
6.2.2 –Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar ou impossibilitar o julgamento destas, bem como as que apresentarem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos outros licitantes, e, ainda, que contemplem preços 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
 
7 – ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E PREÇO 
 
7.1 – A comissão designada pelo CRESSPR procederá à abertura do envelope “Proposta Técnica”, 
exclusivamente dos licitantes habilitados, às 15:00 horas, do dia 02/07/2018, em ato público, sendo 
que as folhas de seu conteúdo serão rubricadas pelos licitantes que estiverem presentes e 
participando do presente certame. 
 
 7.1.1 – Da decisão da classificação e julgamento das Propostas Técnicas caberá recurso, enviado à 
sede do CRESSPR até o dia 09/07/2018, até às 18:00 horas.  
 
7.2 – A comissão fará a avaliação e classificação da proposta técnica considerando: 
 
I – Documentos que comprovem a execução dos serviços de organização, planejamento e execução 
de Congressos, Convenções, Encontros e outros em quantidades compatíveis ou superiores aos do 
objeto da presente licitação; *Para efeito deste item aferir-se o peso 2 
 
II – Documentos que comprovem a execução de serviços de organização, planejamento, assessoria    
de eventos similares e de natureza semelhante e compatível com o objeto da presente licitação; 
*Para efeito deste item aferir-se o peso 2 
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III – Indicação das instalações e do aparelhamento a serem utilizados para a prestação de serviços;  
*Para efeito deste item aferir-se o peso 1 
 
IV – Indicação dos recursos a serem utilizados para a prestação dos serviços; *Para efeito deste item 
aferir-se o peso 1 
 
V – Indicação do pessoal técnico permanente e disponível para realização dos serviços, bem como 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
**Para efeito deste item aferir-se o peso 1 
 
VI – Qualidade técnica dos serviços. *Para efeito deste item aferir-se o peso 2 
 
 
7.3 – Após avaliação a Comissão procederá à classificação técnica das propostas técnicas. Serão 
atribuídos valores de 0 a 10 para cada quesito definido no item 7.2. Sendo que cada item da 
proposta técnica tem definido o peso máximo a ser atribuído. 
 
7.4 – A nota final da Proposta Técnica será dada pela soma total dos quesitos definidos no item 7.2 e 
comunicada aos participantes em ato público, ou através de e-mail. 

7.4.1 – À soma total dos pontos referente a Proposta Técnica, de acordo com os itens 7.2, 
será atribuído o peso de 50%. 
 
7.5 – Serão desclassificadas as propostas técnicas que apresentarem resultado inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do total da pontuação máxima de cada quesito no item 7.2. 
 
7.6 – Serão desclassificadas, também, as propostas que apresentarem nota média global, inferior a 
50%(cinquenta por cento) do total de pontuação máxima. 
 
7.7 – No dia 18/06/2018, a Comissão procederá à abertura dos envelopes da “Proposta de Preço” 
das proponentes classificadas.     
 
7.8 – As Propostas de Preços serão avaliadas pela Comissão, para efeito da respectiva atribuição de 
notas, conferindo-se nota 10 (dez) para preço e porcentagem menor, 08(oito) para o segundo menor 
preço e porcentagem, 06(seis) para o terceiro, 04(quatro) para o quarto e 2 (dois)  para os 
subsequentes, conforme quadro abaixo. 
 

Classificação de Preços (menor para maior) Nota 

1º 10 

2º 8 

3º 6 

4º 4 

Subsequentes 2 

 
 

7.8.1 – Serão desclassificadas as propostas de preço que estiveram em desacordo com o 
critério estabelecido no item 6.2, sendo, desta forma, vencedora a apresentação do mesmo em 
valores expressos em moeda corrente nacional. 

7.8.2 - À nota aferida a Proposta de Preço será atribuído o peso de 50%. 
 
7.9 – Os envelopes contendo a “Proposta de Preço”, serão devolvidos intactos aos licitantes que não 
forem classificados na avaliação técnica. 
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7.10 – Em 02/07/2018, será comunicado o resultado final pela Comissão julgadora até às 18:00 
horas, em ato público ou através de e-mail. 
  
 
8 – AVALIAÇÃO FINAL, JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 – A avaliação e classificação final será feita de acordo com a média das notas das propostas 
técnicas e de preço, com a atribuição de peso “50%” para a Proposta Técnica, e o Peso “50%” para a 
Proposta de Preço. 
 
8.2 – Será declarado vencedor o proponente que alcançar a melhor média ponderada final. 
 
8.3 – Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, a classificação final se fará na própria 
sessão, em ato público, para o qual todos os licitantes ficam cientificados, à luz dos critérios abaixo 
na respectiva ordem: 

8.3.1 - Critérios para desempate:  
1. natureza jurídica da empresa conforme a Lei Complementar n. 123/2006; 
2. redução de preços por lances em aplicabilidade da Lei n. 10.520/2002;   
 
8.4 – A homologação da proposta vencedora e a adjudicação do objeto da presente licitação, será 
feita a uma única vencedora, por ato do Presidente do CRESS-PR. 
 
8.5 – O resultado do julgamento e da classificação será divulgado a todos os participantes através de 
fac-símile. 
 
8.6 – Homologado o resultado do julgamento da presente licitação pela autoridade competente, as 
obrigações daí decorrentes constarão do contrato a ser subscrito com a vencedora. 
 
 
9 – DESCLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 – Considerar-se-á desclassificada, ainda, a licitante cuja proposta: 
I – For apresentada em desacordo com as exigências e disposições desta carta Tomada de Preços e 
disposições da Lei 8.666/93. 
II – Apresentar preços manifestamente inexequíveis, exorbitantes ou zero. 
III – Apresentar manifestos e comprovados erros e desvios nos preços ou indicações incompatíveis 
com valores expressos numericamente ou por extenso, de forma a suscitar dúbia interpretação. 
IV – Apresentar preço superior aquele estabelecido para a modalidade de licitação Tomada de 
Preços, conforme previsto na Lei n° 8.666/93. 
 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

 

10.1.1 - A Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior deste Órgão, receberá apenas 
recursos ou representações que tenham fundamento na lei e que sejam dirigidos aos 
mesmos, em envelope devidamente fechado, constando de sua face os seguintes 
dizeres: 
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EDITAL Nº 006/2018  
 
TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 
 
PROPONENTE: ______ (nome da empresa) 
 
Ref.: Recurso Administrativo 
 

 
10.1.2 - A proponente interessada deverá anexar um Requerimento cuja finalidade seja a 

solicitação de protocolo do Recurso junto ao Setor de Protocolo, podendo utilizar-se 
do modelo constante do ANEXO VI. 

 
 
11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
11.1 – Recomenda-se a participação do licitante ou representante credenciando, em todos os atos 
públicos da presente licitação. 
 
11.2 – As dúvidas eventualmente surgidas durante o ato público, serão a juízo da Comissão, 
resolvidas por esta, na presença dos licitantes ou encaminhadas para posterior deliberação. 
 
11.3 – Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes do 
presente, estão previstos na conta de recursos para despesa Congresso Paranaense dotação 
orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.06.16.020.001, do orçamento vigente. 
11.4 – O vencedor terá o prazo de 05(cinco) dias corridos, após a aprovação da proposta e de sua 
ciência para retirar o instrumento de Contrato, devendo devolvê-lo assinado, no prazo máximo de 
02(dois) dias.   
 

11.4.1 – A recusa injusta do vencedor em assinar, retirar, aceitar ou devolver o contrato, 
dentro do prazo estipulado no item 11.4, após a convocação do CRESSPR, ensejará a perda do 
direito de contratação, e caracterizará descumprimento total da obrigação assumida. 
 

11.4.2 – Os prazos previstos no item 11.4, poderão ser prorrogados, uma vez, e por igual 
período, quando solicitado pelo vencedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CRESSPR. 

 
11.4.3 – Na hipótese de a adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, bem como 

não prestar os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas, o CRESS poderá convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação no caso das licitantes remanescentes não 
aceitarem a contratação nas condições ora estabelecidas. 
 
11.5 – Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com licitante vencedor, 
aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 
 
11.6 – Sem prejuízo do ato de rescisão, poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos artigos 86, 
87 e 88 da Lei 8.666/93. 
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11.7 – O licitante vencedor contratado, ficará obrigado a cumprir fielmente as condições e exigências 
previstas pelo artigo 66 e seguintes da Lei 8.666/93. 
 
11.8 – A licitante vencedora ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 
8.666/93, ficando estipulado a multa no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o do Contrato, no caso 
de atraso injustificado na entrega dos serviços, e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na 
hipótese do descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão 
descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente. 
 
11.9 – A execução dos serviços será acompanhada pelo Contratante, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade técnica do licitante vencedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas. 
10.10 – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o proponente perante o CRESS. 
 
11.11 – Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, desde que não 
contrariem a legislação vigente; não comprometam a lisura da licitação e que não causem prejuízos 
à Administração aos licitantes, poderão ser relevadas, a critério exclusivo da Comissão de Licitação 
do CRESS. 
 
11.12 – A Comissão de Licitação ou autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 
diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando os prazos do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deverá constar, 
originalmente, da proposta. 
 
 
 
12 – ANEXOS DO EDITAL 

 

12.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – CRONOGRAMA  
b) ANEXO II – PROJETO BÁSICO 
c) ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
e) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS 
f) ANEXO VI - SOLICITAÇÃO PARA PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
g) ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

Curitiba, 30 de maio de 2018. 
 
 

ALEXANDRE FERNANDES MACEDO 
Conselheiro Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
CRESSPR 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 
 
 

Etapa Data Ato 

I 01/06/2018 Publicação do Edital e Anexos 

II 26/06/2018 Prazo para protocolo de solicitação de esclarecimentos  

III 02/07/2018 Prazo para entrega dos envelopes das propostas – 14h 

III 02/07/2018 Abertura dos envelopes e Julgamento das Propostas – 15h 

V 09/07/2018 Prazo para interposição de recurso referente à etapa III 
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO 
 
 
I) - Justificativa 

1. A gestão do CRESS-PR 2017-2020, tem em seus eixos principais de ação, o da Formação 
Profissional de Qualidade. Este eixo está balizado pelo compromisso ético com o aprimoramento 
intelectual continuado e pela compreensão necessária propositiva do CRESSPR na relação com as 
Unidades de Ensino, e entidades representativas como a ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa e ENESSO – Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social.  
A qualidade dos serviços profissionais prestados a população usuária depende da qualidade na 
formação profissional e continuada. A categoria tem reivindicado um CRESS mais atuante, que 
enfrente debates e temas, que produza orientações e desenvolva capacitações na perspectiva de 
educação permanente, tais demanda vem ao encontro da Política Nacional de Educação 
Permanente do conjunto CFESS/CRESS, assim se justifica a realização do VII Congresso 
Paranaense de Assistentes Sociais de 14 a 17/11/2018. 

 
II) – Objeto 
 
O objeto do presente feito é a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de 
eventos científicos para prestar serviços de organização, planejamento, assessoria e execução do 
VII CPAS - Sétimo Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, com previsão para 850 
(oitocentos e cinquenta) participantes, em suas fases.  
Evento este que terá como sede a cidade de Londrina-PR, a ser realizado no período de 14 a 17 de 
novembro de 2018, da seguinte forma:    

- Nas dependências da Universidade Estadual de Londrina, sendo que: 

- Duas atividades serão realizadas em auditório em local com capacidade para 850 pessoas, em 
hotel central, situado na cidade de Londrina-PR, para o público esperado, sendo: 

a) dia 14/11/2018 (das 18hrs as 23hrs) – para a Palestra de Abertura do VII CPASS, com 
credenciamento à partir das 15 horas e; 

b) para a mesa dia 15/11/2018 (das 8hrs as 12hrs) painel de Política Pública e Direitos Humanos. 
 
 
III) - Procedimento licitatório 

2. Considerando a fidúcia envolvida na contratação e a natureza dos serviços a serem prestados, 
visto se tratar de um evento científico a ser realizado por este Conselho, a modalidade de licitação a 
ser utilizada é TOMADA DE PREÇOS, do tipo “técnica e preço”, sendo o critério de escolha do 
vencedor do certame o somatório total de pontos atribuídos ao fator técnico e ao fator preço, através 
da apresentação das propostas. 

 
IV) - Contratação 

3. O contrato terá vigência desde sua assinatura, até a finalização dos serviços, nos termos do 
detalhamento na Minuta Básica de Contrato (Anexo VII). 

 
4. O valor máximo orçado para despesa com os serviços licitados é de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais) no ano de 2018, e tem previsão orçamentária sob nº 6.2.2.1.1.01.06.16.020.001. 
 
V) - Atividades em Espécie 

5. O serviço será prestado em quatro etapas (Planejamento, Organização, Execução e Pós-
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Congresso), com as seguintes especificações: 

 
a) Planejamento 

I. Participação em reuniões para discussão e alinhamento sobre o evento junto as Comissões 
Organizadora e Científica in loco ou via videoconferência, definida pela CONTRATANTE, conforme a 
sua necessidade, visando estabelecimento de cronograma de atividades; 

II. Mapeamento de todos os serviços necessários à execução do Congresso, bem como de 
seus respectivos custos, mediante apresentação de planilha/relatório à Comissão Organizadora;  

III. Elaboração da planta baixa dos locais para o evento e suas atividades, incluindo os espaços 
para “stands”, se houver, demarcando as áreas a serem disponibilizadas;  

IV. Levantamento de espaços específicos para “stands” ou para uso de expositores diversos 
(livros) e/ou vendas de produtos de caráter artesanal ou solidário de interesse dos congressistas com 
possibilidade de apoio ao evento se for o caso e conforme a necessidade, por deliberação da 
Comissão Organizadora do evento; 

V. Assessoria, organização e execução da estruturação da programação técnico-científica, com 
melhor aproveitamento das salas e dimensionamento da necessidade de tradução simultânea - 
Libras, e/ou tradução de outra língua (espanhol p/português) nas conferências e demais mesas, se 
necessário, a ser deliberado pela Comissão Organizadora do evento;   

VI. Mapeamento, organização e execução de informações sobre à estrutura pública da cidade 
para os participantes do evento, disponibilizando informações de utilidade pública no site do evento 
aos congressistas e demais interessados, tais como: transporte público, indicação de locais para 
alimentação, rede para hospedagens, atendimento à saúde e pronto socorro, atividades 
culturais/programação social do período, entre outras;  

VII. Organização e execução de esquema de transportes para orientações aos palestrantes e 
convidados; 

VIII. Bloqueio de apartamentos em hotéis de fácil acesso ao evento, com negociação de preço; 

IX. Assessoria, coordenação e elaboração de material promocional para projetos de captação de 
recursos e patrocínios em conjunto com a Comissão Organizadora;  

X. Planejamento e execução de divulgação do evento (cartazes, folders, redes sociais, bem 
como assessoraria a  agendamento de entrevistas à rádios, TV e jornais) conforme deliberado pela 
Comissão Organizadora do evento;   

XI. Criação e produção de peças promocionais; 

XII. Assessoria a convênio com agências de viagens para suscitar a participação de 
congressistas; 

 

b) Organização: 

I. Fornecimento e execução da programação visual e assessoria a toda a parte gráfica do 
congresso (logotipo, cartazes, folhetos, entre outros-), com controle da qualidade gráfica, bem como 
revisão de todos os textos em conjunto com a Comissão de Comunicação e Assessoria de 
Comunicação da CONTRATANTE; 

II. Etiquetagem e envio de malas diretas nos meios de divulgação da Contratante; 

III. Elaboração, etiquetagem, envio e arquivo de correspondência em geral; 

IV. Envio de instruções para apresentação de trabalhos técnico-científicos (temas livres), 
recebimento dos trabalhos com cadastramento informatizado com plataforma para recebimento de 
template sem identificação e com identificação em instrumento separado, direcionamento dos 
trabalhos aos pareceristas e confirmação dos pareceristas; e envio de respostas de aceitação dos 
trabalhos; 

V. Envio de correspondência para os palestrantes, pareceristas, convidados, entre outros, com 
controle de aceitação dos convites com acompanhamento de um técnico do CRESSPR/Coordenação 
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Técnica.  

VI. 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 da Contratante e de responsabilidade do setor Administrativo Financeiro através do 
acompanhamento da Conselheira Tesouraria do Órgão;  

VII. Dimensionamento, organização e execução  das necessidades básicas do evento para todas 
as atividades e sala de secretaria que se fizerem necessários, controle de qualidade mediante a 
realização de levantamento e relatório a ser apresentado à Comissão Organizadora;  

VIII. Fornecimento, desenvolvimento, hospedagem e manutenção de web site do congresso, com 
inscrição on-line e recebimento de trabalhos científicos, inclusive disponibilizando os ANAIS do 
Congresso para permanecer disponível por tempo indeterminado na página da CONTRATANTE em 
seus endereços de domínios;  

IX. Assessorar a CONTRATANTE sobre as providências necessárias para o ISBN para 
publicação de trabalhos científicos a partir das definições em conjunto com a Comissão Científica do 
evento; 

X. Assessorar a Comissão Científica quanto à elaboração das normas para apresentação de 
trabalhos científicos e suas modalidades, bem como o processo de divulgação, prazos respectivos e 
demais demandas inerentes; 

XI.  Fornecimento de pessoal de apoio técnico e administrativo conforme a necessidade para o 
funcionamento das atividades administrativas e técnicas  no local do evento, tais como: - intérpretes 
de conferência, conforme a necessidade e deliberação da Comissão Organizadora do evento;  
digitadores e  auxiliares, pessoal de TI, técnicos de som, apoio administrativo,  entre outros, para 
assessoria às palestras, painéis, plenárias simultâneas, sessões de apresentação de trabalhos, 
reposição de materiais, água nas salas e auditórios nos locais do evento, fornecimento de mesas e 
cadeiras, dentre outros;   

XII. Organização, dimensionamento e fornecimento do serviço para a transmissão das palestras 
e demais mesas do evento, exceto das sessões de apresentação de trabalhos, para análise e 
deliberação da Comissão Organizadora Evento;  

XIII. Dimensionamento, Assessoria, organização e realização para a distribuição das pastas, 
crachás e demais materiais para os congressistas, bem como controle de qualidade para a execução 
dos mesmos; 

XIV. Assessoria para a confecção do programa final, controle da qualidade gráfica e revisão de 
seus textos; 

XV. Dimensionamento, organização e realização dos serviços de higiene e limpeza nas 
dependências do evento na Universidade relativos a: - manutenção das salas e auditórios, banheiros 
e demais espaços de circulação, hall, entre outros. ; 

XVI. Dimensionamento, organização e realização dos serviços de segurança nos espaços do 
evento;  

XVII. Levantamento, dimensionamento e fornecimento pela CONTRATADA dos materiais de 
limpeza e higiene necessários para os serviços de manutenção e serviços gerais para os espaços do 
evento na Universidade Estadual de Londrina;  

XVIII. Emissão de etiquetas para os crachás dos pré-inscritos; 

XIX. Emissão de listagem de pré-inscritos; 

XX. Levantamento e fornecimento da decoração com flores para as mesas e confecção das 
faixas e sinalização, conforme deliberação da Comissão Organizadora; 

XXI. Fornecimento das informações do sistema de transportes dos palestrantes e congressistas, 
realizando levantamento do já existente na cidade de realização do Congresso com divulgação nos 
canais de comunicação, bem como de outras informações citadas no item VI da fase do 
planejamento; e organização do transfer dos palestrantes e pareceristas, se deliberado pela 
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Comissão Organizadora; 

XXII. Contato constante com demais fornecedores da CONTRATANTE e confirmação final dos 
serviços; 

XXIII. Secretaria Executiva Informatizada com código de barras para inscrições no evento; 

XXIV. Organização e execução de confecção de camiseta do evento para identificação da 
Comissão Organizadora do evento e demais membros da equipe de apoio;   

XXV. Assessorar e dar providências, se necessário e por deliberação da Comissão Organizadora 
do evento, junto ao local que sediará o evento e instituição sedes do congresso, demais empresas 
especializadas sobre os espaços e/ou “stands”  para exposição de livros e/ou comercialização de 
produtos artesanais e ou solidários de interesse dos congressistas;  

XXVI. Contato por telefone ou outros meios com os possíveis expositores e/ou demais prestadores 
de serviços ao evento; 

XXVII. Elaboração e envio dos contratos e demais documentos à Comissão Organizadora  e/ou à 
Contratante; ; 

XXVIII. Controle do recebimento dos pagamentos através de sistema informatizado exclusivo e 
depósitos em conta corrente indicada pela Comissão Organizadora da CONTRATANTE; 

XXIX. Legalização do evento junto aos órgãos competentes para realização do evento e atividade 
cultural; 

XXX. Assessoria e elaboração do layout da utilização dos espaços no local do evento, inclusive de 
possíveis expositores e/ou da comercialização de livros, produtos artesanais e solidários de interesse 
dos congressistas, se for o caso, com controle e acompanhamento da organização e controle de 
outras montadoras contratadas, se necessário e por deliberação da Comissão Organizadora do 
Evento;  

XXXI. Elaboração do “Manual do Expositor” e envio aos participantes da exposição e 
comercialização de produtos nos locais do evento, se necessário e se for o caso, por deliberação da 
Comissão Organizadora do Evento; 

XXXII. Criação do projeto de sinalização e elaboração e fornecimento da programação visual dos 
espaços do evento e da sua programação das atividades, mediante anuência da Comissão 
Organizadora do evento; 

XXXIII. Assistência técnica e monitoria durante a organização dos espaços e “stands”, se for o caso, 
para exposição diversas, conforme a deliberação da Comissão Organizadora do evento. 

 
c) Execução: 

I. Montagem da secretaria da empresa licitante vencedora no local do evento para: 

II. Fornecimento, realização, supervisão e coordenação de todos os serviços objeto deste 
contrato, incluindo água e café; 

III. Delegação de atividades, supervisão, coordenação e treinamento do pessoal de apoio;  

IV. Controle do credenciamento no local, com emissão de etiquetas para os crachás; 

V. Assessoria, organização, realização e controle do cerimonial das sessões de abertura e 
encerramento; 

VI. Coordenação e realização da montagem das salas para as conferências, palestras 
simultâneas, sessões científicas, mesas redondas, slide-desk, sala de imprensa, dentre outros 
conforme programação definida com as Comissões de Organização do Evento e Científica;  

VII. Supervisão do controle da entrada nas salas de reunião, assim como do funcionamento das 
sessões; 

VIII. Coordenação da montagem da sessão de pôsteres; 

IX. Apresentação à Comissão Organizadora Relatório e Demonstrativos Financeiros Parciais, 
para prestação de contas, aos congressistas, no final dos eventos; 
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X. Coordenação dos eventos sociais; 

XI. Controle da hospedagem; 

XII. Supervisão do esquema de transporte; 

XIII. Supervisão do programa para acompanhantes, se necessário; 

XIV. Fornecimento para fins estatísticos de listagens atualizadas diariamente, com o numero de 
participantes e acompanhantes inscritos, discriminados por cidades ou regiões de origem ou do 
estado; 

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

XVI. Coordenação e assessoria ao preenchimento e entrega dos Certificados de Participação dos 
Congressistas e Palestrantes mediante atestados de frequência;  

XVII. Coordenação e realização ao serviço de cerimonial, às plenárias e auditórios, de modo geral, 
contando com a Comissão Organizadora; 

XVIII. Realização, supervisão e coordenação de todos os serviços;   

XIX. Coordenação e assessoria a recepção dos convidados especiais em conjunto com a 
Comissão Organizadora;  

XX. Assistência aos palestrantes, entrega de material. 

XXI. Assistência à recepção de convidados, à sala de pareceristas, sala de apoio  

XXII. Assessoria e encaminhamento de situações à Comissão Organizadora sobre soluções de 
problemas. 

 

 

d) Ações e Serviços a serem executados pela CONTRATADA na íntegra do evento 

 

I - Fornecer serviços de equipamentos para sonorização, telão, equipamentos multimídia: 
(computador notebook), impressoras necessárias a realização do evento, no local onde será sediado 
o evento e Universidade, em auditórios, salas de apresentação de trabalhos, sala da comissão 
organizadora, sala dos pareceristas, secretaria, sala de soluções de problemas, demais salas de 
trabalho do evento, em número suficiente e conforme a necessidade;  

II – Fornecer serviços de transmissão do evento, conforme deliberação da comissão Organizadora;  

III- Fornecer serviços de internet compatível para a transmissão;   

IV – Fornecer serviços de serviço de operador de TI e operador de som para toda a estrutura do 
evento;  

V- Fornecer serviços de serviços impressão banner official e menores, xerox e suplementos;  

VI- Fornecer serviços de limpeza e higiene, bem como os respectivos materiais (de limpeza e de 
higiene) compatível com a necessidade e público do evento;  

VII- Fornecer serviços de serviço Segurança compatível com a necessidade,  público do evento e 
locais de realização;  

VIII- Fornecer serviços de intérprete de libras, se necessário; 

IX- Fornecer serviços de atividade cultural, com liberação pelo órgão competente, a ser definida pela 
Comissão Organizadora;  

X- Fornecer serviços de serviço de decoração para as mesas principais (fornecimento de toalhas, 
flores, nomes dos palestrantes, água e demais matérias);  

XI- Fornecer serviços de sublimação em canecas a ser ofertadas aos palestrantes a título de 
lembrança por trabalho de militância no evento;   

XII- Fornecer serviços de produção de material para os congressistas (bolsa, caneta, squeeze)  
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XIII- Fornecer serviços de impressão da programação a ser fixada nos locais de circulação, bem 
como as salas de apresentação de trabalhos e demais atividades;  

XIV- Fornecer pessoal de apoio ao credenciamento, acompanhamento de salas nas sessões de 
apresentação de trabalhos e sessão de posters; suporte às mesas de conferências e sessões 
simultâneas/temáticas;  

XV – Fornecer  serviço de emergência de saúde;   

XVI- Fornecer serviço de cerimonial;        

XVII – Fornecer auditório em local com capacidade para 850 pessoas, em hotel central, para 2 dias 
(14 e 15 de novembro), incluído coffee break para primeiro dia com cardápio mínimo contendo café, 
chá, refrigerante, 02 tipos de variedades de doces e 02 tipos de variedades de salgados para cada 
participante.   

 

 

e) Pós-Congresso: 

I. Elaboração de cartas de agradecimento à palestrantes, pareceristas, convidados, 
apoiadores, fornecedores, à equipe de trabalho; 

II. Entrega de base de dados dos inscritos; 

III. Relatório e demonstrativos financeiros finais dos eventos. 

IV. Elaboração de cadastro final de participantes dos eventos. 

V. Desmontagem da estrutura do evento; 

VI. Envio de certificados remanescentes aos participantes; 

VII. Participação em reunião a ser agendada pela Comissão Organizadora para entrega de 
relatórios e encerramento das atividades do evento. 

 

 

6. Cronograma geral: 

a) As datas previstas para realização das etapas são as seguintes: 

I. Planejamento e execução: até 15 de agosto de 2018; 

II. Organização e execução: até 9 de novembro de 2018; 

III. Execução no evento: 14 a 17 de novembro de 2018; 

IV. Pós-Congresso: até 15 de dezembro de 2018. 

 

 

7. Custos e despesas: 

a) As propostas deverão ser apresentadas entre os valores mínimo e máximo aqui estabelecidos, 
sendo estes R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
respectivamente; inexequível menor de 50% conforme o artigo   48 inciso 2 parágrafo 1º.  da Lei   
8666/93; 
b) A Contratante deverá efetuar o pagamento da prestação dos serviços até o 10º (décimo) dia útil 
do mês seguinte após a apresentação do relatório e demonstrativo financeiro final do evento, bem 
como da respectiva Nota Fiscal, descontados os tributos a título de contribuição para Previdência 
Social e Imposto de Renda, quando for o caso. 
c) A Contratante efetuará os pagamentos de acordo com o pactuado e somente após a 
apresentação por parte da Contratada, sempre que requerida, de certidões que comprovem a 
regularidade fiscal. 
d) O proponente fica ciente de que, por ocasião do pagamento, ocorrerá a retenção de INSS e ISS e 
caso não seja optante do Super Simples, fica ciente de que incidirão as retenções determinadas pela 
legislação (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ). 
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e) O cumprimento das atividades será controlado pelo fiscal do contrato, a ser designado – Cons. 
Alexandre Fernandes de Macedo em conjunto com a Comissão Organizadora do Evento, que   
analisará os relatórios e demais documentos apresentados de acordo com os dispositivos constantes 
no Edital e nas cláusulas do contrato. 
 
 
8) Considerações finais 

8.1 O Edital e a Minuta de Contrato serão elaborados de modo a expor minuciosamente as obrigações 
das partes, estabelecendo critérios para aferir o adimplemento contratual e o inadimplemento, neste 
caso com as sanções cabíveis. 
8.2 Os licitantes deverão ter acesso ao Edital e seus Anexos, que estarão disponíveis no site da 

CONTRATANTE, ou serão enviados por meio eletrônico, quando solicitado.  

 
Curitiba, 30 de maio de 2018. 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

 

Dados da empresa proponente 

 
 
 
À Comissão de Licitação do CRESS-11ª Região/PR 
 
 
 
 
 
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) _______________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade sob nº ____________________ e CPF sob nº _________ 
____________, a participar do procedimento licitatório,  Edital de Licitação nº 006/2018, TOMADA 
DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 instaurado por este CRESS-11ª Região/PR. 

 
Na qualidade de representante da empresa _________, outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 
 
 
 

____________, em ___ de ________ de 20__. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO IV 

 

 
Dados da empresa proponente 

 
 
 
À Comissão de Licitação do CRESS-11ª Região/PR 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório, Edital de Licitação nº 006/2018, TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 
001/2018, instaurado por este CRESS-11ª Região/PR, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
______________, em _____ de __________ de 20__ 

 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
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ANEXO V 

 

 
Dados da empresa proponente 

 
 
 
À Comissão de Licitação do CRESS- PR 
Edital de Licitação nº 006/2018, TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018, 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 A empresa ________________________________ com sede na Rua ________ 

__________________________, cidade de _______________, CPNJ n.º _______________, neste 

ato por seu responsável, Sr. (a) _________________________________,  DECLARA que: 

 Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados. 

 Se sujeita a todas as exigências, especificações e termos estabelecidos nesta modalidade de 

técnica e Preços -Concorrência e seus anexos, bem como, sob as penas cabíveis, declara que, 

 Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, relativamente ao 

trabalho do menor; 

 Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para 

o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
______________, em _____ de __________ de 20__ 

 
 
 

(nome e assinatura do responsável da proponente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

23 
 

 
ANEXO VI 

 

 

Dados da empresa proponente 

 
 
À Comissão  de Licitação do CRESS-11ª Região/PR 
Edital de Licitação nº 006/2018, TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 

 
SOLICITAÇÃO PARA PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

R E Q U E R I M E N T O 

 

 

Através do presente, o (a) Sr. (a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinado, na qualidade de 

responsável legal da proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, participante da licitação em epígrafe, 

REQUER o protocolo do Recurso Administrativo constante do envelope anexo. 

 

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente. 

xxxxxxxxxxxxxxx, em xxx de xxxxxxxxxxxx de 20xx. 
 
 

_______________________________________________ 
(nome e assinatura do responsável legal da proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Este Requerimento tem a finalidade única de, solicitar o protocolo de eventual Recurso contra 
o julgamento final da licitação, não devendo ser apresentado no envelope de documentação. 
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ANEXO VII - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
 
Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Conselho Regional De Serviço 
Social – CRESSPR e a empresa xxxxxxxxxxxxx, para Prestação de serviços de assessoria para o 
planejamento, organização e execução do VII Congresso Paranaense de Assistentes Sociais. 
 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESSPR, pessoa jurídica de direito público, 
regulamentado pela Lei n.º 8.662/93, com sede  a Rua Monsenhor Celso, 154 – 13º. andar – Centro 
– Curitiba – Paraná, inscrito no CNPJ n.º 75.188.490/0001-09,  neste ato representado por sua 
Conselheira Presidente, JOZIANE FERREIRA DE CIRILO, brasileira, casada, assistente social, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº xxxxxxxxxxx e do CPF n° xxxxxxxxxxxxx,  doravante 
denominado CONTRATANTE, e,  a empresa ___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  sito à Rua 
___________, Bairro __________, cidade, estado, CEP ____________, inscrita no CNPJ n.º 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu/sua Cargo___________, 
(nome)____________, estado civil, nacionalidade, profissão, portador(a) da Cédula de Identidade n° 
________, e do CPF n.º ________, doravante denominado CONTRATADA, têm certo e ajustado o 
seguinte contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira 
submissão às disposições legais que regem à espécie, e em especial a Lei n.º 8.666/93, com suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada para organizar, planejar, assessorar e executar o 

VII CPAS - Sétimo Congresso Paranaense de Assistentes Sociais. O serviço será prestado em 
quatro etapas (Planejamento, Organização, Execução e Pós-Congresso), com as seguintes 
especificações: 

 
A) Planejamento 
I. Participação em reuniões para discussão e alinhamento sobre o evento junto as Comissões 

Organizadora e Científica in loco ou via videoconferência, definida pela CONTRATANTE, conforme a 
sua necessidade, visando estabelecimento de cronograma de atividades; 

II. Mapeamento de todos os serviços necessários à execução do Congresso, bem como de 
seus respectivos custos, mediante apresentação de planilha/relatório à Comissão Organizadora;  

III. Elaboração da planta baixa dos locais para o evento e suas atividades, incluindo os espaços 
para “stands”, se houver, demarcando as áreas a serem disponibilizadas;  

IV. Levantamento de espaços específicos para “stands” ou para uso de expositores diversos 
(livros) e/ou vendas de produtos de caráter artesanal ou solidário de interesse dos congressistas com 
possibilidade de apoio ao evento se for o caso e conforme a necessidade, por deliberação da 
Comissão Organizadora do evento; 

V. Assessoria, organização e execução da estruturação da programação técnico-científica, com 
melhor aproveitamento das salas e dimensionamento da necessidade de tradução simultânea - 
Libras, e/ou tradução de outra língua (espanhol p/português) nas conferências e demais mesas, se 
necessário, a ser deliberado pela Comissão Organizadora do evento;   

VI. Mapeamento, organização e execução de informações sobre à estrutura pública da cidade 
para os participantes do evento, disponibilizando informações de utilidade pública no site do evento 
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aos congressistas e demais interessados, tais como: transporte público, indicação de locais para 
alimentação, rede para hospedagens, atendimento à saúde e pronto socorro, atividades 
culturais/programação social do período, entre outras;  

VII. Organização e execução de esquema de transportes para orientações aos palestrantes e 
convidados; 

VIII. Bloqueio de apartamentos em hotéis de fácil acesso ao evento, com negociação de preço; 

IX. Assessoria, coordenação e elaboração de material promocional para projetos de captação de 
recursos e patrocínios em conjunto com a Comissão Organizadora;  

X. Planejamento e execução de divulgação do evento (cartazes, folders, redes sociais, bem 
como assessoraria a  agendamento de entrevistas à rádios, TV e jornais) conforme deliberado pela 
Comissão Organizadora do evento;   

XI. Criação e produção de peças promocionais; 

XII. Assessoria a convênio com agências de viagens para suscitar a participação de 
congressistas; 

 

B) Organização: 

I. Fornecimento e execução da programação visual e assessoria a toda a parte gráfica do 
congresso (logotipo, cartazes, folhetos, entre outros-), com controle da qualidade gráfica, bem como 
revisão de todos os textos em conjunto com a Comissão de Comunicação e Assessoria de 
Comunicação da CONTRATANTE; 

II. Etiquetagem e envio de malas diretas nos meios de divulgação da Contratante; 

III. Elaboração, etiquetagem, envio e arquivo de correspondência em geral; 

IV. Envio de instruções para apresentação de trabalhos técnico-científicos (temas livres), 
recebimento dos trabalhos com cadastramento informatizado com plataforma para recebimento de 
template sem identificação e com identificação em instrumento separado, direcionamento dos 
trabalhos aos pareceristas e confirmação dos pareceristas; e envio de respostas de aceitação dos 
trabalhos; 

V. Envio de correspondência para os palestrantes, pareceristas, convidados, entre outros, com 
controle de aceitação dos convites com acompanhamento de um técnico do CRESSPR/Coordenação 
Técnica.  

VI. 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 da Contratante e de responsabilidade do setor Administrativo Financeiro através do 
acompanhamento da Conselheira Tesouraria do Órgão;  

VII. Dimensionamento, organização e execução  das necessidades básicas do evento para todas 
as atividades e sala de secretaria que se fizerem necessários, controle de qualidade mediante a 
realização de levantamento e relatório a ser apresentado à Comissão Organizadora;  

VIII. Fornecimento, desenvolvimento, hospedagem e manutenção de web site do congresso, com 
inscrição on-line e recebimento de trabalhos científicos, inclusive disponibilizando os ANAIS do 
Congresso para permanecer disponível por tempo indeterminado na página da CONTRATANTE em 
seus endereços de domínios;  

IX. Assessorar a CONTRATANTE sobre as providências necessárias para o ISBN para 
publicação de trabalhos científicos a partir das definições em conjunto com a Comissão Científica do 
evento; 

X. Assessorar a Comissão Científica quanto à elaboração das normas para apresentação de 
trabalhos científicos e suas modalidades, bem como o processo de divulgação, prazos respectivos e 
demais demandas inerentes; 

XI.  Fornecimento de pessoal de apoio técnico e administrativo conforme a necessidade para o 
funcionamento das atividades administrativas e técnicas  no local do evento, tais como: - intérpretes 
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de conferência, conforme a necessidade e deliberação da Comissão Organizadora do evento;  
digitadores e  auxiliares, pessoal de TI, técnicos de som, apoio administrativo,  entre outros, para 
assessoria às palestras, painéis, plenárias simultâneas, sessões de apresentação de trabalhos, 
reposição de materiais, água nas salas e auditórios nos locais do evento, fornecimento de mesas e 
cadeiras, dentre outros;   

XII. Organização, dimensionamento e fornecimento do serviço para a transmissão das palestras 
e demais mesas do evento, exceto das sessões de apresentação de trabalhos, para análise e 
deliberação da Comissão Organizadora Evento;  

XIII. Dimensionamento, Assessoria, organização e realização para a distribuição das pastas, 
crachás e demais materiais para os congressistas, bem como controle de qualidade para a execução 
dos mesmos; 

XIV. Assessoria para a confecção do programa final, controle da qualidade gráfica e revisão de 
seus textos; 

XV. Dimensionamento, organização e realização dos serviços de higiene e limpeza nas 
dependências do evento na Universidade relativos a: - manutenção das salas e auditórios, banheiros 
e demais espaços de circulação, hall, entre outros. ; 

XVI. Dimensionamento, organização e realização dos serviços de segurança nos espaços do 
evento;  

XVII. Levantamento, dimensionamento e fornecimento pela CONTRATADA dos materiais de 
limpeza e higiene necessários para os serviços de manutenção e serviços gerais para os espaços do 
evento na Universidade Estadual de Londrina;  

XVIII. Emissão de etiquetas para os crachás dos pré-inscritos; 

XIX. Emissão de listagem de pré-inscritos; 

XX. Levantamento e fornecimento da decoração com flores para as mesas e confecção das 
faixas e sinalização, conforme deliberação da Comissão Organizadora; 

XXI. Fornecimento das informações do sistema de transportes dos palestrantes e congressistas, 
realizando levantamento do já existente na cidade de realização do Congresso com divulgação nos 
canais de comunicação, bem como de outras informações citadas no item VI da fase do 
planejamento; e organização do transfer dos palestrantes e pareceristas, se deliberado pela 
Comissão Organizadora; 

XXII. Contato constante com demais fornecedores da CONTRATANTE e confirmação final dos 
serviços; 

XXIII. Secretaria Executiva Informatizada com código de barras para inscrições no evento; 

XXIV. Organização e execução de confecção de camiseta do evento para identificação da 
Comissão Organizadora do evento e demais membros da equipe de apoio;   

XXV. Assessorar e dar providências, se necessário e por deliberação da Comissão Organizadora 
do evento, junto ao local que sediará o evento e instituição sedes do congresso, demais empresas 
especializadas sobre os espaços e/ou “stands”  para exposição de livros e/ou comercialização de 
produtos artesanais e ou solidários de interesse dos congressistas;  

XXVI. Contato por telefone ou outros meios com os possíveis expositores e/ou demais prestadores 
de serviços ao evento; 

XXVII. Elaboração e envio dos contratos e demais documentos à Comissão Organizadora  e/ou à 
Contratante; ; 

XXVIII. Controle do recebimento dos pagamentos através de sistema informatizado exclusivo e 
depósitos em conta corrente indicada pela Comissão Organizadora da CONTRATANTE; 

XXIX. Legalização do evento junto aos órgãos competentes para realização do evento e atividade 
cultural; 

XXX. Assessoria e elaboração do layout da utilização dos espaços no local do evento, inclusive de 
possíveis expositores e/ou da comercialização de livros, produtos artesanais e solidários de interesse 
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dos congressistas, se for o caso, com controle e acompanhamento da organização e controle de 
outras montadoras contratadas, se necessário e por deliberação da Comissão Organizadora do 
Evento;  

XXXI. Elaboração do “Manual do Expositor” e envio aos participantes da exposição e 
comercialização de produtos nos locais do evento, se necessário e se for o caso, por deliberação da 
Comissão Organizadora do Evento; 

XXXII. Criação do projeto de sinalização e elaboração e fornecimento da programação visual dos 
espaços do evento e da sua programação das atividades, mediante anuência da Comissão 
Organizadora do evento; 

XXXIII. Assistência técnica e monitoria durante a organização dos espaços e “stands”, se for o caso, 
para exposição diversas, conforme a deliberação da Comissão Organizadora do evento. 

 
C) Execução: 

I. Montagem da secretaria da empresa licitante vencedora no local do evento para: 

II. Fornecimento, realização, supervisão e coordenação de todos os serviços objeto deste 
contrato, incluindo água e café; 

III. Delegação de atividades, supervisão, coordenação e treinamento do pessoal de apoio;  

IV. Controle do credenciamento no local, com emissão de etiquetas para os crachás; 

V. Assessoria, organização, realização e controle do cerimonial das sessões de abertura e 
encerramento; 

VI. Coordenação e realização da montagem das salas para as conferências, palestras 
simultâneas, sessões científicas, mesas redondas, slide-desk, sala de imprensa, dentre outros 
conforme programação definida com as Comissões de Organização do Evento e Científica;  

VII. Supervisão do controle da entrada nas salas de reunião, assim como do funcionamento das 
sessões; 

VIII. Coordenação da montagem da sessão de pôsteres; 

IX. Apresentação à Comissão Organizadora Relatório e Demonstrativos Financeiros Parciais, 
para prestação de contas, aos congressistas, no final dos eventos; 

X. Coordenação dos eventos sociais; 

XI. Controle da hospedagem; 

XII. Supervisão do esquema de transporte; 

XIII. Supervisão do programa para acompanhantes, se necessário; 

XIV. Fornecimento para fins estatísticos de listagens atualizadas diariamente, com o numero de 
participantes e acompanhantes inscritos, discriminados por cidades ou regiões de origem ou do 
estado; 

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

XVI. Coordenação e assessoria ao preenchimento e entrega dos Certificados de Participação dos 
Congressistas e Palestrantes mediante atestados de frequência;  

XVII. Coordenação e realização ao serviço de cerimonial, às plenárias e auditórios, de modo geral, 
contando com a Comissão Organizadora; 

XVIII. Realização, supervisão e coordenação de todos os serviços;   

XIX. Coordenação e assessoria a recepção dos convidados especiais em conjunto com a 
Comissão Organizadora;  

XX. Assistência aos palestrantes, entrega de material. 

XXI. Assistência à recepção de convidados, à sala de pareceristas, sala de apoio  

XXII. Assessoria e encaminhamento de situações à Comissão Organizadora sobre soluções de 
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problemas. 

 

 

D) Ações e Serviços a serem executados pela CONTRATADA na íntegra do evento 

 

I - Fornecer serviços de equipamentos para sonorização, telão, equipamentos multimídia: 
(computador notebook), impressoras necessárias a realização do evento, no local onde será sediado 
o evento e Universidade, em auditórios, salas de apresentação de trabalhos, sala da comissão 
organizadora, sala dos pareceristas, secretaria, sala de soluções de problemas, demais salas de 
trabalho do evento, em número suficiente e conforme a necessidade;  

II – Fornecer serviços de transmissão do evento, conforme deliberação da comissão Organizadora;  

III- Fornecer serviços de internet compatível para a transmissão;   

IV – Fornecer serviços de serviço de operador de TI e operador de som para toda a estrutura do 
evento;  

V- Fornecer serviços de serviços impressão banner official e menores, xerox e suplementos;  

VI- Fornecer serviços de limpeza e higiene, bem como os respectivos materiais (de limpeza e de 
higiene) compatível com a necessidade e público do evento;  

VII- Fornecer serviços de serviço Segurança compatível com a necessidade,  público do evento e 
locais de realização;  

VIII- Fornecer serviços de intérprete de libras, se necessário; 

IX- Fornecer serviços de atividade cultural, com liberação pelo órgão competente, a ser definida pela 
Comissão Organizadora;  

X- Fornecer serviços de serviço de decoração para as mesas principais (fornecimento de toalhas, 
flores, nomes dos palestrantes, água e demais matérias);  

XI- Fornecer serviços de sublimação em canecas a ser ofertadas aos palestrantes a título de 
lembrança por trabalho de militância no evento;   

XII- Fornecer serviços de produção de material para os congressistas (bolsa, caneta, squeeze)  

XIII- Fornecer serviços de impressão da programação a ser fixada nos locais de circulação, bem 
como as salas de apresentação de trabalhos e demais atividades;  

XIV- Fornecer pessoal de apoio ao credenciamento, acompanhamento de salas nas sessões de 
apresentação de trabalhos e sessão de posters; suporte às mesas de conferências e sessões 
simultâneas/temáticas;  

XV – Fornecer  serviço de emergência de saúde;   

XVI- Fornecer serviço de cerimonial;        

XVII – Fornecer auditório em local com capacidade para 850 pessoas, em hotel central, para 2 dias 
(14 e 15 de novembro), incluído coffee break somente no primeiro dia com cardápio mínimo 
contendo café, chá, refrigerante, 02 tipos de variedades de doces e 02 tipos de variedades de 
salgados para cada participante.   

E) Pós-Congresso: 

I.Elaboração de cartas de agradecimento à palestrantes, pareceristas, convidados, apoiadores, 
fornecedores, à equipe de trabalho; 

II. Entrega de base de dados dos inscritos; 

III.Relatório e demonstrativos financeiros finais dos eventos. 

IV. Elaboração de cadastro final de participantes dos eventos. 

V.Desmontagem da estrutura do evento; 

VI. Envio de certificados remanescentes aos participantes; 

VII.Participação em reunião a ser agendada pela Comissão Organizadora para entrega de relatórios 
e encerramento das atividades do evento. 



 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

29 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
2) O Contratante se obriga a: 
 
I - Fornecer informações e documentos necessários à realização dos serviços contratados; 
II - Indicar a Comissão Organizadora do VII Congresso Paranaense de Assistentes Sociais;  
III - Arcar com as despesas decorrentes de serviços executados e equipamentos necessários para os 
eventos, material de computador, formulário contínuo, etiquetas e fitas, bem como o material 
específico, tais como: papéis, folhetos, boletins, cartazes, crachás, programas, cópias, expedição, 
postagem, etc. 
IV – Acompanhar e fiscalizar, através da Comissão Organizadora que indicar, a perfeita execução do 
contrato a ser firmado; 
V – Efetuar os pagamentos à contratada, nas condições, preços e prazos pactuados. 
VI – Observar, para que durante toda vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com as 
obrigações assumidas, inclusive nas condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3) A Contratada se obriga: 
 
I - Prestar serviços com eficiência e competência técnico profissional, nos prazos previstos e em 
consonância com as cláusulas previstas no presente Contrato, com as condições estabelecidas no 
Edital de Licitação nº 006/2018, TOMADA DE PREÇOS – TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018 e 
propostas apresentadas; 
II – Prestar todos os serviços – objeto deste contrato dentro dos padrões de qualidade, pelo valor 
especificado na proposta de preço, reafirmada no presente instrumento e nas condições 
especificadas pelo CONTRATANTE;  
III - Comunicar à Comissão Organizadora indicada e resolver qualquer ocorrência quanto a 
problemas que venham a surgir relacionadas com o objeto do presente Contrato; 
IV - Prestar contas semanais, ou sempre que suscitada pela Comissão Organizadora ou Contratante, 
de todos os atos decorrentes do presente Contrato; 
V - Fornecer mensalmente à Comissão Organizadora, relatórios financeiros atualizados e balancetes 
relativos às contas dos eventos; 
VI - Manter reuniões periódicas com a Comissão Organizadora; 
VII - Efetuar despesas somente após prévia, expressa e escrita autorização do Contratante; 
VIII - Apresentar à Comissão Organizadora, a estimativa de custos, no prazo máximo de 07 (sete) 
dias úteis, após a definição a ser adotada na organização do evento/Congresso e definidas a 
quantidade e qualidade de materiais; 
IX - Cumprir fielmente as condições e exigências previstas pelo art. 66 e seguintes da Lei 8.666/93. 
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus 
decorrente; 
XI – Ressarcir eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas por seus empregados, 
convenentes, prepostos e outros, na execução dos serviços, objeto deste Contrato; 
XII – Responder por qualquer acidente de que venham a ser vitimas os seus profissionais, ou por 
aqueles causados por ele a terceiros, no horário da prestação de serviços. 
  
3.1) A Contratada poderá fazer intermediação de contatos para captação de patrocínio e verbas 
oficiais, baseado no potencial de entidades listadas juntamente com a Comissão Organizadora, para 
fazer face às despesas do Congresso, mediante pactuação/definição entre as partes: 
CONTRATANTE E LICITANTE VENCEDORA CONTRATADA. 
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3.2) O depósito e recebimento das importâncias decorrentes das inscrições dos participantes, serão 
efetuados em Instituição Financeira, a ser indicada pela Comissão Organizadora na conta a ser 
designada pelo CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4) O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, expirando-se no prazo de 30 
(trinta) dias após o último dia do VII Congresso Paranaense de Assistentes Sociais, culminando na 
entrega das atividades e relatórios – fase pós – evento, discriminado na Cláusula do Objeto.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES DO CONTRATO E PAGAMENTO 
 
5) Pela execução de todos os serviços objeto do presente contrato, a Contratada receberá a 
importância total de R$ xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), a ser quitada em xx (xx) parcelas  
 
5.1) O valor que se refere à Cláusula 5. será paga a CONTRATADA após a efetiva contra-prestação 
dos serviços e na seguinte forma de parcelamento:    
 
5.1.1) O Valor de R$ xxxxxxxxxx, 00 referente ao cumprimento das atividades - Fase do 
Planejamento vencimento até xx/xx/2018, mediante apresentação de relatório ao Setor Adm. Fin. – 
A/C Conselheira Tesoureira e  Comissão Organizadora do evento. 
 
5.1.2) O Valor de R$ xxxxxxxxxx, 00 referente ao cumprimento das atividades - Fase do Pré-evento 
vencimento até xx/xx/2018, mediante apresentação de relatório ao Setor Adm. Fin. – A/C 
Conselheira Tesoureira e  Comissão Organizadora do evento. 
 
5.1.3) O Valor de R$ xxxxxxxxxx, 00 referente ao cumprimento das atividades - Fase da realização 
do evento vencimento até xx/xx/2018, mediante apresentação de relatório ao Setor Adm. fin. – A/C 
Conselheira Tesoureira e  Comissão Organizadora do evento. 
5.1.4) O Valor de R$ xxxxxxxxxx, 00 referente ao cumprimento das atividades - Fase do Pós-evento 
vencimento até 17/12/2018, mediante apresentação de relatório ao Setor Adm. fin. – A/C Conselheira 
Tesoureira e  Comissão Organizadora do evento. 
5.2) Os pagamentos a que se referem ao item 5.1, da presente Cláusula, somente serão efetivados 
mediante a apresentação da Nota Fiscal respectiva e mediante a conclusão e o aceite dos serviços, 
devidamente autorizados, por escrito pela Conselheira Tesoureira e Comissão Organizadora do 
evento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6) As despesas decorrentes da contratação dos serviços, objeto do presente, correrão à conta da 
dotação orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.06.16.020.001 – Congresso Paranaense, do orçamento 
vigente.  
 
6.1) Os valores referentes a inscrições e outros advindos de Patrocínios deverão ser depositados no 
Banco xxxxxxxxxx __ (instituição bancária), da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em nome do 
Conselho Regional de Serviço Social – CRESSPR, agência xxxxxxx, Conta Corrente n° 
xxxxxxxxxxxxx.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RECISÃO CONTRATUAL 
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7) Constituem causas, modalidades e consequências da rescisão contratual, aquelas previstas pelos 
artigos 77 a 81 e 86 da Lei 8.666/93, bem como, na hipótese de ocorrerem os seguintes motivos: 
 
I) Não cumprimento das cláusulas contratuais; 
II) O cumprimento de forma irregular das cláusulas pactuadas; 
III) O atraso injustificado na realização dos serviços; 
IV) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação; 
V) O cometimento de faltas técnicas, disciplinar ou de qualquer outra natureza, na execução dos 
serviços, devidamente anotadas; 
VI) A execução dos serviços, sem o padrão de qualidade e competência ética e técnica exigidos no 
presente instrumento; 
VII)Transferência do contrato, no todo ou em parte, sem a prévia autorização; 
VIII) Desatendimento das determinações regulares do contratante ou de pessoa designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
IX) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
X) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditiva de execução 
do contrato 
 
7.1) A rescisão do Contrato poderá ser: 
I) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados no art. 78, incisos 
XII e XVII da Lei 8666/93; 
II) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o 
contratante; 
III) Judicial, nos termos da legislação processual.  
 
7.2) Sem prejuízo do ato de rescisão poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos artigos 86,  
87 e 88 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
 
8) Pela inadimplência das obrigações contratuais a Contratada, caso não sejam aceitas suas 
justificativas, estará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88 da Lei 8.666/93, 
sujeitando-se a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor referente ao montante do 
Contrato, quantia essa que será descontada dos pagamentos devidos e, em caso de não serem 
suficientes, o restante será cobrado diretamente da Contratada e na recusa desta, judicialmente. 
 
8.1) A contratada ficará, ainda, sujeita a penalidade de multa correspondente a 0,5% (meio por 
cento) sobre o Contrato no caso de atraso injustificado na entrega ou efetivação dos serviços ora 
contratados, na hipótese de não serem aceitas suas justificativas. 
 
8.2) Da aplicação das penas definidas nesta cláusula, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias da 
intimação do ato. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
9) A execução do Contrato será acompanhada pelo contratante, através da Comissão Organizadora 
do Congresso e da Conselheira Tesoureira, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da prestação de serviços. 
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9.1) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive, perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou imperfeições técnicas (art. 
7.º da Lei 8.666/93). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10) Fica eleito o Foro de Curitiba, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 
Curitiba, _______ de _______ de 2018. 

 
___________________________ 

Presidente do CRESSPR 
Contratante 

___________________________ 
Contratada 

 
 
 
 

_____________________________ 
Assessoria Jurídica CRESSPR 

 
Testemunhas: 
1    Nome – CPF e assinatura  
 
 
2   Nome – CPF e assinatura  


