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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/CREA/MA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2585360/2019-CREA/MA

O  PRESENTE  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  VISA  À  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO,  ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E,
EM  DATAS  ESPECIAIS,  COMEMORATIVAS,  TREINAMENTOS,  FÓRUNS,  PLENÁRIAS,
DENTRE  OUTROS,  BEM  COMO  A ELABORAÇÃO   E   FORNECIMENTO   DE
INFRAESTRUTURA  NO  QUE  SE  REFERE  À  LOCAÇÃO  DE ESPAÇO  FÍSICO,  COM
MOBILIÁRIO  NECESSÁRIO  E  ADEQUADO,  FORNECIMENTO  DE LAYOUT OU DESIGN
PARA ESTANDES,   COMPREENDENDO  A  MONTAGEM,   DESMONTAGEM E OUTROS
SERVIÇOS   CORRELATOS,  PARA  REALIZAÇÃO  DESTES,  DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES  E  CONDIÇÕES  CONSTANTES  NESTE  TERMO PARA  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA SEDE E INSPETORIAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA, QUE SERÁ  REGIDA PELA LEI
FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, PELO DECRETO FEDERAL 3.555 DE 8 DE
AGOSTO DE 2000 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE,
NO QUE COUBEREM, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 23 DE
JUNHO  DE  1993,  COM  ALTERAÇÕES  POSTERIORES  E  DEMAIS  NORMAS
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DESTE EDITAL.

O CONSELHO REGIONAL  DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  DO MARANHÃO –  CREA/MA,
TORNA PÚBLICO, NA PRESENÇA E CIÊNCIA DA PREGOEIRA DESIGNADA PELA PORTARIA
Nº.  025/2018-P DE 16 DE JANEIRO DE 2018,  QUE ÀS 90h30min HORAS DO  DIA 22/05/19,  NA
PLENÁRIA DO CREA/MA, LOCALIZADA NA RUA 28 DE JULHO, Nº 214, REVIVER, SÃO LUÍS –
MA, CEP 65.010-680, SERÁ REALIZADA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,
DO TIPO “MENOR PREÇO”.

Razão Social
CNPJ
Endereço:
e-mail:
Cidade: Estado:
Telefone: Fax:

Obtivemos através do acesso à página www.crea.org.br nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2019.
___________________________________

Senhor  Licitante,  Visando comunicação  futura entre  o  CREA/MA e  essa  empresa,  solicitamos
preencher  o  recibo  de  retirada  do  edital  e  remeter  ao  setor  de  Licitações,  via  email
nathaliasantos@creama.org.br. A não remessa do recibo exime o CREA/MA da responsabilidade de
comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Assinatura
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019-CPL/CREA/MA

TIPO: MENOR PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº 2585360/2019-CREA/MA

 EDITAL

O CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  DO
ESTADO  DO  MARANHÃO,  doravante  denominado  CREA/MA, por sua
PREGOEIRA  OFICIAL, designada pela Portaria nº 025-P, de 16 de janeiro de
2018, torna público  para  conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, de nº 005/2019/CPL/CREA/MA
do tipo MENOR PREÇO, tendo em vista do que consta do Processo Administrativo
– nº 2585360/2019-CREA/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de
17  de  julho  de  2002,  pelo  Decreto  Federal  3.555  de  8  de  agosto  de  2000  e  Lei
Complementar  123/2006,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as
disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

A sessão pública do Pregão terá início às 09:30h, de 22 de maio  de 2019,
devendo os envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação
para o objeto definido  neste Edital e seus Anexos serem entregues na Comissão
Permanente de Licitação  -  CPL,  situada na Rua  28  de  julho, nº 214, 2°  andar,
Reviver,  Centro, CEP: 65.010-200 - São Luís/MA, na data e horário acima
mencionado.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização  do certame na data marcada, o recebimento  e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da
Pregoeira em contrário.

1. DO OBJETO:

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a  contratação  de  empresa

especializada no planejamento, organização e execução de eventos, em datas especiais,

comemorativas, treinamentos, fóruns, plenárias, dentre outros, bem como a elaboração

e  fornecimento  de  infraestrutura  no  que  se  refere  à  locação  de espaço  físico,  com

mobiliário  necessário  e  adequado,  fornecimento  de layout ou design para estandes,
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compreendendo  a  montagem,  desmontagem  e  outros   serviços   correlatos,  para

realização destes, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo,

para atender  as  necessidades  do Conselho Regional  de Engenharia  e  Agronomia do

Estado  do  Maranhão, conforme especificações contidas no ANEXO I  (Termo  de

Referência) deste Edital.

1.2 O valor global médio estimado para a contratação é de R$ 94.966,33
(noventa e quatro mil novecentos e sessenta e seis e trinta e três centavos).

2. DA PARTICIPAÇÃO:

 2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas às exigências quanto
à documentação e requisitos de  classificação das propostas, constantes deste Edital e
seus Anexos.

2.1.1 É conveniente a presença do representante legal da licitante até o final
da sessão pública do pregão sendo que no caso de ausência, ainda que momentânea da
sala  de  sessão  deverá  ser  comunicada  e  autorizada  pela  Pregoeira  e,  se  definitiva,
registrada em ata com indicação do horário. Os prejuízos advindos da ausência serão de
responsabilidade única e exclusiva do ausente.

2.1.2 Nenhuma  pessoa  natural,  ainda  que  de  posse  de  procuração
devidamente outorgada, poderá representar mais de um licitante. Caso ocorra, o primeiro
credenciamento  prevalecerá  e  a(s)  outra(s)  licitante(s)  ficará  (ão)  sem representação,
arcando com o ônus da não representatividade.

2.2. Não poderá participar diretamente desta Licitação:

a) pessoa jurídica cujo objeto social não seja pertinente com o objeto
deste Pregão.

b) pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e
contratar com a Administração Pública conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº
8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada.

c) pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa
jurídica punida na forma da alínea “b” deste subitem.

f)  sociedades  empresariais  estrangeiras  não  autorizadas  a  funcionar  no
País.

g) empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou
incorporação;
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h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
i) autor do projeto (termo de referência), pessoa física ou jurídica.

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação, do contrato,
ou fornecimento dos bens a estes necessários, aquele que mantiver vínculo de natureza
técnica, comercial,  econômica,  financeira,  trabalhista  ou familiar com  servidores  da
Comissão Permanente de Licitação ou com a Pregoeira integrante do órgão responsável
pela requisição do objeto.

2.2.2.  Não poderá participar, concorrendo entre  si, empresas integrantes de
um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais  comuns ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O credenciamento se dará junto à Pregoeira por um sócio ou por um representante
munido de Procuração/Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo II),  em
ambos  os  casos  com  a  apresentação  conjunta  dos  seguintes  documentos,  fora  dos
envelopes:

a) Documento oficial de identidade do sócio/representante; fora dos envelopes;
b) Estatuto ou Contrato Social e a última alteração contratual, ou a última alteração

contratual consolidada ou Registro Comercial, devidamente registrado; fora dos
envelopes;

c) Declaração  dando  ciência  de  que  cumprem  plenamente  os  requisitos  de
habilitação (conforme modelo do Anexo III); fora dos envelopes.

d) Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme modelo
do Anexo VI), se for o caso; fora dos envelopes.

3.2. O Contrato Social/Estatuto/Registro Comercial do licitante poderá ser apresentado
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, conforme o disposto no art.
32 da Lei nº. 8.666/93. 
3.3.  Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer
lance e, principalmente, de recorrer dos atos da Pregoeira. 
3.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa licitante neste PREGÃO, sob pena de exclusão sumária dos representados. 
3.5.   A  outorga  de  poderes  para  efetuar  lances  deverá  estar  expressa  na  carta  de
credenciamento  ou  procuração,  caso  contrário  os  credenciados  ou  procuradores  não
poderão ofertar lances. 
3.6.  Após  o  encerramento  do  credenciamento,  identificação  dos  representantes  das
empresas proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a documentação,
será declarada a abertura da sessão pública pela Pregoeira, e, não mais serão admitidos
novos proponentes.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
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4.1.  Até  2(dois)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  recebimento  das  propostas,
qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato
convocatório do Pregão. 
4.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada
na  forma  e  nos  prazos  previstos  no  Decreto  Federal  3.555/2000,  devendo  ser
protocolados no site do CREA/MA ou na sua sede, na Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver,
São Luís – MA, CEP: 65.010-680.
4.2.  Acolhida à  petição contra o  ato convocatório,  será designada  nova data para a
realização do certame.
4.3. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 1 (um) dia útil.
4.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital,  implicará na  plena  aceitação,  por  parte  dos  interessados,  das  condições  nele
estabelecidas.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, após o credenciamento, a
Proposta de Preços e os documentos para Habilitação serão entregues pelo Licitante
credenciado ou pelo seu representante legal, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos,
devidamente lacrados e rubricados em  seus fechos com os seguintes dizeres em sua
parte externa:

ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO Nº 005/2019-CPL/CREA/MA
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº 005/2019-CPL/ CREA/MA
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
5.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e Documentação de Habilitação
apresentadas por internet (e-mail), via postal ou fac-símile.
5.4.  A  Proposta  de  Preços assim  como  os Documentos  de  Habilitação,  são
documentos licitatórios e  após abertos os envelopes serão juntados aos autos do
Processo Licitatório, não podendo dele ser retirados.
5.5.   Os documentos de habilitação exigidos neste  Pregão  deverão ser  legíveis e
poderão ser apresentados em original ou cópia previamente autenticada por cartório
competente ou por servidor  da Comissão Permanente de Licitação -
CPL/CREA/MA,  com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento
dos envelopes, mediante a apresentação  do documento original, ou ainda por
publicação em órgão de Imprensa Oficial.
5.5.1. Somente serão aceitas cópias legíveis.
5.5.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
5.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação  de documentos  em
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substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE
Nº 01)

6.1. São requisitos da proposta: 
6.1.1. Carta Proposta com qualificação do licitante, com indicação do nome, endereço,
CNPJ/MF,  telefone/fax,  e  endereço  eletrônico  (e-mail),  bem como  dados  bancários
(nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento, assinada
por diretor (es)  ou pessoa(s) legalmente habilitada(s)  (procuração  por  instrumento
público),  em  papel  timbrado, identificando o pregão  a  que  está concorrendo, o
número  do  edital,  o  prazo  de  execução  e  o  preço  global  proposto,  em algarismos
arábicos e por extenso,em reais, esclarecendo que o Orçamento Referencial constante
deste Edital se refere à data da proposta, conforme modelo apresentado no ANEXO V; 
6.1.2. Ser  impressa  em  língua  portuguesa,  contendo  o  número  e  a  modalidade  da
licitação deste Edital, devendo, preferencialmente conter: razão social, CNPJ, endereço,
número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários; 
6.1.3. Conter a assinatura do representante legal do licitante em todas as suas páginas; 
7.1.4. Conter o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
do dia da sessão de recebimento dos envelopes.  No caso de omissão desse prazo, será
entendido como válida por 60 (sessenta) dias. 
6.2. Os  Valores  desta  proposta  deverão  ser  fixos  e  irreajustáveis,  admitida  a
repactuação, nos termos e condições previstos neste edital. 
6.3. Não  serão  aceitas  propostas  enviadas  via  fax,  e-mail  ou  em  envelopes
abertos/grampeados.
6.4. Deverá conter especificações e características detalhadas da prestação de serviços e
outros elementos, de modo a ser atendido o disposto no art.  31 da Lei nº.  8.078/90
[Código do Consumidor], a fim de que a Pregoeira possa facilmente constatar se as
especificações deste edital foram ou não atendidas. 
6.5. Após  a  entrega  das  propostas,  não  será  admitida  a  sua  retirada  ou  o
descumprimento das condições estabelecidas neste edital, ficando a licitante sujeita à
suspensão ou cancelamento de seu registro no cadastro de fornecedores do CREA/MA.
6.6. O licitante deverá informar na proposta o valor total da contratação, englobando os
serviços/materiais das duas planilhas contidas nos modelos do Anexo VIII e IX.

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Os envelopes de PROPOSTAS COMERCIAIS serão abertos pela Pregoeira que,
após a rubrica por todos os presentes, verificará sua conformidade com os requisitos do
edital  e  seus  anexos,  examinará  a  aceitabilidade  quanto  aos  preços  apresentados  e
procederá  à  classificação  daquelas  que  estiverem  em  acordo  com  o  edital  e
apresentarem o MENOR PREÇO ou valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento), relativamente ao menor preço, para participarem dos lances verbais. 
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7.2. Para fins do que dispõe o art. 48, inciso II da Lei nº. 8.666/93, a Pregoeira poderá
exigir a apresentação da planilha de custos na abertura das propostas bem como após a
fase de lances, na própria Sessão. 
7.3. Caso não haja no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
item 7.1, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de
03  (três),   neste   número  excluída  a  de  MENOR PREÇO,  para  que  seus  autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas. 
7.4. Na  ocorrência  de  empate  dentre  os  classificados  para  participarem  dos  lances
verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 
7.5. Aos licitantes classificados conforme os itens 7.1 e 7.3; será dada oportunidade para
nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de  valores  distintos  e
decrescentes. 
 7.5.1. Caberá a Pregoeira a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase
de lances verbais. 
 7.5.2. Aos proponentes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais. Caso não se realizem lances
verbais, verificada a conformidade entre a proposta de MENOR PREÇO, as exigências
do  Edital  e  ainda,  o  preço  estimado  para  a  contratação,  a  Pregoeira  negociará
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.6. Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente
desistente às penalidades do previstas no título 15 deste Edital. 
7.7. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas exclusivamente pelo critério do menor preço.  O critério de julgamento será o de
MENOR PREÇO e as demais com preços até 10% superiores àquela.
7.8. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e anexos. 
7.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias,
do proponente.  Se  não  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as ofertas  subsequentes,  na
ordem  de  classificação,  até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  a  todas  as
exigências, prosseguindo-se o certame. 
7.10.  Ainda  durante  a  sessão pública  do pregão,  a   licitante   declarada   vencedora
deverá  readequar  seu preço, com as modificações necessárias para sua adaptação ao
novo preço proposto, se for o caso. 
7.11.  Será  assegurada,  como critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 7.11.1.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores ao melhor preço. 

7.12. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 7.12.1.  A Microempresa ou Empresa  de Pequeno Porte  mais  bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
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situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 7.12.2. Não  ocorrendo  contratação  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno
Porte, na forma do subitem 8.14.1, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do subitem 8.13.1, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito; 

 7.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados por Microempresas ou
Empresas  de Pequeno Porte  que se encontrem no intervalo estabelecido  no subitem
8.13.1,  será realizado  sorteio  entre  elas  para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta. 

7.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.13.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.14. O disposto no item 8.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
7.15. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 
7.16. A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  mais  bem  classificada  será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
7.17.  Caso não mais se realize lance verbal,  será verificada a  conformidade  entre  a
proposta  escrita  de menor preço e o valor estimado da contratação. 
7.18. O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando  convocados  pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.19. A desistência em apresentar lance verbal, quando  convocado pela Pregoeira, não
implicará  a exclusão  imediata  da  licitante  da  etapa  de  lances  verbais,  mas  sim  a
manutenção  do  último  preço  por  ela apresentado,  impossibilitando-o  de  efetuar
novos  lances,  salvo  nas  hipóteses  previstas  nos  inciso  XVII do artigo 4º da Lei
Federal nº. 10.520/02.  
7.20. Será desclassificada a proposta que: 
 7.20.1. Contiver cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 
 7.20.2. Não atender aos requisitos deste instrumento convocatório; 
 7.20.3. Contiver alternativas, condições, rasuras,  emendas,  borrões, entrelinhas,
defeitos de linguagem ou outras irregularidades que impossibilitem o julgamento; 
 7.20.4. Não se referir à integralidade do objeto. 

7.21. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do
mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico.
7.22. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não
solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
7.23.  A Pregoeira poderá desconsiderar eventuais falhas formais sanáveis e que
não afetem o seu conteúdo.
7.24.   Quando todas as propostas  forem desclassificadas, a administração poderá
fixar  aos  licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
propostas. (Artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
7.25.    Quando todos os licitantes forem considerados inabilitados, a administração
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poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos
envelopes. (Artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
7.26.    Todas as Propostas de Preços e os Documentos  de Habilitação serão
rubricados,  obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela  sua  Equipe de  Apoio  e  pelos
representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. (Artigo 43, § 2º, da
Lei Federal nº 8.666/1993).
7.27.     Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de
Documentação não  caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a
proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

 
8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(ENVELOPE Nº 2)

8.1. Para  habilitar-se  a  esta  licitação,  a  proponente  de  verá  apresentar  os  seguintes
documentos,  com  vigência  plena  até  a  data  fixada  para  abertura  dos  envelopes
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: 

a)  Cópia  do  Cartão  de  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  (CNPJ)  do
estabelecimento que participará da licitação; 
b)  Certidão  Negativa  do  Débito  (CND)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Relativos  aos
Tributos Federais e Divida Ativa da União; 
c)  Certificado  (CRF)  de Regularidade Relativo ao Fundo de Garantia  por  Tempo de
Serviço – FGTS; emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme Lei nº. 12.440/2011; 
e)  Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de  Negativa  com  a  Fazenda
Municipal sede da Licitante ou Certidão de Dívida Ativa Municipal; 
f)  Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de  Negativa  com  a  Fazenda
Estadual sede da Licitante Certidão de Dívida Ativa Estadual; 
g) Deverá apresentar também, Ato constitutivo: estatuto acompanhado do documento de
eleição  de  seus  administradores  ou  contrato  social  e  a  última  alteração  ou  a  última
alteração contratual consolidada Registro Comercial, devidamente registrados; 

8.2. Os documentos acima enumerados poderão ser apresentados em originais ou cópias
reprográficas legíveis, devidamente autenticados em cartório ou pela Pregoeira ou pela
sua  equipe  de  apoio,  sendo  reservado  a  estes  o  direito  de  exigir  a  apresentação  do
original para conferência, no ato da abertura da habilitação, conforme disposto no art. 32
da Lei nº.  8.666/93 e a documentação acima citada quando extraídas via internet, terá o
aceite condicionado mediante consulta via internet no ato da abertura da habilitação. 
8.3.  Para certidões emitidas que não tenham, de forma explícita, o prazo de validade,
será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir de suas emissões
devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes de documentos de habilitação.

8.3.1     A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL dos licitantes
deverá ser comprovada através de:
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      8.3.1. O licitante deverá apresentar, na proposta de preços, atestado por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa forneceu ou
vem fornecendo materiais compatíveis/similares com o objeto dessa licitação.

           8.4. A  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA será
comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.4.1. Certidão Negativa  de  falência  ou concordata  e  de  recuperação judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa  física, emitida em até  sessenta  dias  corridos
antes da  data de  apresentação dos documentos de habilitação ou  com vigência
expressa na certidão; 
8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  que  comprovem  a  boa  situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, que comprovem Capital Realizado ou Patrimônio Líquido no valor de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
8.4.3. No caso de empresa constituída no exercício social  vigente,  admite-se a
apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
período de existência da sociedade.
8.4.4.  As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte inscritas no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, nos termos da
Lei nº 9.317/96,  poderão apresentar  em substituição ao Balanço Patrimonial,  o
Ato  Constitutivo  ou  o  Contrato  Social  da  Empresa  atualizado  e  registrado  na
forma  da  lei,  com  condição  de  comprovação  do  Capital  Social  exigido  na
Licitação, desde que a comprovação da sua inscrição no SIMPLES conste nos
Documentos de Habilitação.
8.5. É necessário apresentar declaração de que não emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de
conformidade  com  o  disposto  na  Lei  Federal  10.520  de  17  de  julho  de
2002,subsidiariamente à Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Anexo
IV.
8.6.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em
original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  através  de  Cartório
competente, ou por esta CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da data marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos
originais para confronto.
8.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
8.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a Pregoeira considerar o
proponente inabilitado.
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9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

9.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope  nº.:  02  –
“Documentos  de Habilitação” da proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar. 
9.2.  Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar,  a  Pregoeira  prosseguirá  com  a  abertura  do  envelope  de  documentação  da
proponente classificada em segundo lugar, assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.   
9.3. Para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CREA/MA, para a regularização
da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
             9.3.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3,
implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, conforme item 9.2, ou revogar a licitação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis aos licitantes. 
9.4.   Ocorrendo  a  hipótese  contida  no  item  9.3,  o  juízo  de  habilitação  referente  à
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  será  suspenso  até  a  apresentação  da
documentação necessária. 
            9.4.1. A sessão será suspensa e a Pregoeira definirá e comunicará aos licitantes a
data na qual será dada continuidade ao pregão.

10.     DOS RECURSOS:

10.1.  Dos  atos  da  Pregoeira  neste  processo  licitatório  poderá  o  licitante,  ao final  da
sessão pública manifestar,  imediata  e  motivadamente,  a  intenção  de interpor  recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão,  importará na decadência do direito de recurso e  adjudicação do
objeto pela Pregoeira ao vencedor.
10.3.  Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco)
dias para apresentação das razões do recurso,  ficando os demais licitantes desde logo
intimados  para  apresentar  contrarrazões  em igual  número  de  dias,  que  começarão  a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo. 
10.5. Os recursos deverão ser dirigidos à Pregoeira da CREA/MA, protocolados na CPL
do CREA/MA, na Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, São Luís – MA, CEP: 65.010-680,
das 08:00hs às 14:00hs, e observarão: 
a) A forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal; 
b) A legitimidade e o interesse recursais; 
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c) A fundamentação; 
d) A comprovação do representante que assinou o recurso deverá ser da seguinte forma: 
d.1) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou
Carta de Credenciamento, do qual constem poderes específicos para firmar declaração de
pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor
recursos  e  desistir  de  sua  interposição,  bem  como  praticar  todos  os  demais  atos
pertinentes  ao  certame.  A  procuração  deve  vir  acompanhada  do  correspondente
documento que comprove os poderes do outorgante. 
10.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3(três) dias corridos, ou,
nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,  neste  caso,  a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade. 
10.7. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.       DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1.    Após a homologação do resultado da presente licitação, o Conselho Regional
de  Engenharia  e  Agronomia  do  Maranhão-CREA/MA, convocará a empresa
adjudicatária para, no prazo máximo de 05  (cinco) dias úteis, retire a Nota de
Empenho e assine o Contrato,  sob pena de decair o direito a prestação do serviço,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.2.    O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
11.3.  Como  condição  para  celebração  do  Contrato,  a  empresa  adjudicatária  deverá
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
11.4.    Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar
a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à
contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e ao
comprador convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no
artigo 7º da mesma lei.
11.5. Na sessão de reabertura do Pregão, a  Pregoeira  poderá  negociar   diretamente
com   a proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço
melhor.

12.       DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

12.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o licitante adjudicado e o
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Maranhão-CREA/MA,
observada a Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei  Federal nº 8.666/1993, a Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
12.2.    Constam na minuta do Contrato (ANEXO VII) os prazos,  as condições e a
forma de prestação  dos  serviços, tais como fornecimento,  pagamentos, sanções,
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rescisão e demais obrigações dos contratantes, fazendo o mesmo parte integrante deste
Edital.
12.3.    A  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  aceitar, nas   mesmas   condições
contratuais,  os acréscimos ou supressões dos materiais que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. (Artigo 65, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993).

13. DA ATESTAÇÃO E DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante a entrega da nota
fiscal de serviço,  boleto bancário e  todos os documentos que  comprovem a
regularidade do INSS-CND; do FGTS- CRF; da Certidão Negativa de Tributos e
Contribuições Federais da SRF e da Dívida Ativa da União; Certidão Negativa
do Fisco Estadual e Municipal, Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; e de
outros exigíveis pelos órgãos competentes.

13.2. O prazo para atestação da nota fiscal/fatura será  de 3 (três) dias úteis
contados a partir da data da apresentação ao representante da CONTRATANTE.
13.2.1. A atestação da nota fiscal/fatura  apenas ocorrerá se cumpridas todas as
exigências pactuadas.
13.2.2. O CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar  o pagamento de
notas fiscais/faturas  se algum  ou alguns  dos  serviços  não estiverem  sido
prestados conforme pactuado.
13.2.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo nº
de CNPJ que originou a contratação.
13.3. No caso  de incorreção  nos documentos  apresentados serão restituídos  à
CONTRATADA  para  as  correções  necessárias,  não  respondendo  o
CONTRATANTE por quaisquer  encargos resultantes de atrasos  na liquidação
dos pagamentos correspondentes.
13.4. O prazo  para  pagamento  se  inicia  após  a  regularização  da  situação  ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional para o Crea, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços
pela CONTRATADA.
13.5. O  pagamento  será  feito  mediante  a  prestação  dos  serviços,  em  moeda
corrente e por meio de boleto bancário, em nome da CONTRATADA.
13.6. O  CREA/MA reserva-se o direito de  suspender  o pagamento se  o
fornecimento do serviço estiver em desacordo com as especificações.
13.7. A atestação das notas fiscais ou faturas correspondentes à prestação dos
serviços caberá ao  Fiscal  do  Contrato,  chefe  imediato  ou  outro  servidor
designado para esse fim.
13.8. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da atestação da nota fiscal/fatura.
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13.9. Nenhum pagamento será  efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
de liquidação de  qualquer  obrigação financeira, sem que  isso gere direito a
reajustamento de preços ou correção monetária.
13.10. Caso a  CONTRATADA  seja  optante  pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e  Contribuições das Microempresas e  Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a
devida comprovação, a  fim de  evitar  a retenção na fonte  dos  tributos e
contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e
Lei Complementar 123, de 2006.

14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas:

14.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

a) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao dia,  incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 5% (cinco por cento)
do valor do contrato;

14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c”.
e)  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios  e,  será  descredenciado  no  Sicaf,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.  4o desta Lei, pelo prazo de até 5
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
14.4.  As  sanções  previstas  nas  alíneas  “a”,  “c”,  e  “d”  poderão  ser  aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea “b”.
14.5. Caberá  ao  Fiscal  do  Contrato,  designado  pelo  Órgão  Contratante  propor  a
aplicação das penalidades  previstas,  mediante relatório circunstanciado,  apresentando
provas que justifiquem a proposição. 
14.6. As  multas  deverão  ser  recolhidas  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  consecutivos
contados  da  data  da  notificação,  em  conta  bancária  a  ser  informada  pelo  Órgão
Participante. 
14.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente
da Contratada, amigável ou judicialmente. 
14.8. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com o Estado do Maranhão, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria  autoridade que aplicou a
penalidade

15.   DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A despesa decorrente  do objeto desta licitação correrá à conta de recursos
específicos,  consignados no orçamento do Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia  do  Maranhão-CREA/MA,  em  conformidade com  a seguinte dotação
orçamentária:

Plano Interno: Serviço de Alimentação

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.048

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.020

Unidade Gestora CREA/MA
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Plano Interno: Locação de bens imóveis

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.027

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Serviços de Assessoria e Consultoria

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.002

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Impressos Gráficos

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.044

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Serviços de Informática

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.005

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Locação de bens, máquinas e equipamentos

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.026

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Prêmios, Diplomas e Medalhas
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Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.019

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Materiais de Expediente

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001

Unidade Gestora CREA/MA

16.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.  O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

16.2.  É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do
quadro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA/
MA, destinada a esclarecer ou complementar a instrução  do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da  sessão
pública. Nesse caso, a adjudicação  somente ocorrerá após a conclusão da diligência
promovida.
16.3.   A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá:

16.3.1. Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente  de fato
superveniente  devidamente comprovado, pertinente  e suficiente para justificar tal
conduta. (Artigo 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993);

16.3.2.  Anular a licitação por motivo de ilegalidade  de atos essenciais,
devendo ser garantido aos  interessados o contraditório e ampla defesa, no prazo
disposto no ato de anulação. (Artigo 49, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993);

16.3.3.  Extinguir o processo, quando a sua finalidade se exaurir ou o objeto da
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, devendo ser
garantido aos interessados o contraditório e a ampla defesa (Artigo 52, da Lei Federal
nº 9.784/1999);

16.3.4.   Convalidar, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, em decisão
na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros (Artigo
55 , da Lei Federal nº 9.784/1999);
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16.3.5.  Sanar erros ou falhas, no julgamento da habilitação de das propostas,
desde que não alterem a substância das propostas, dos documentos  e sua validade
jurídica, sempre mediante despacho fundamentado, devidamente registrado em ata e
acessível  a todos, atribuindo-lhes validade  e eficácia para fins de habilitação e
classificação (Artigo 26, § 3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005);

16.4.    A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
16.5.     As  proponentes são responsáveis pela fidelidade e  legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.6.    As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas  e o CREA/MA, em nenhum caso será responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.7.     No interesse da Administração,  sem que caiba aos participantes qualquer
reclamação ou  indenização,  poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e
alteradas as condições do presente Edital.
16.8.     No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido  para o
recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
16.9.   As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da  disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e
desde que não comprometam o  interesse público, a finalidade, a  celeridade do
procedimento e a segurança da contratação.
16.10.  Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/1993 , Lei Federal 10.520/2002 e demais legislações pertinentes.
16.11.  A abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos  de
Habilitação será  sempre realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata
circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira,
pelos  Membros da Equipe de Apoio, por  profissionais  que formularem parecer
técnico sobre o julgamento  deste Pregão, seja com relação às  propostas ou à
documentação, e pelos representantes dos licitantes presentes.
16.12.  Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e  Documentos  de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os
trabalhos não puderem ser  concluídos  e/ou surgirem dúvidas que não possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á
em sessão a ser convocada posteriormente.
         16.12.1. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela
Pregoeira e pelos  representantes legais  dos licitantes presentes, ficarão em poder da
Pregoeira e sob sua guarda  até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.

16.13.  O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento,
proferindo-se no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
16.14.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à
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disposição para retirada no endereço da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
até 10 (dez) dias úteis, após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão
destruídos pela Pregoeira.
16.15.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o dia do vencimento. (Artigo 110, da Lei Federal nº 8.666/1993).
             16.15.1. Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA/MA. (Artigo
110, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993).

16.16.  Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados  na  página
www.creama.org.br ou na  Comissão Permanente de Licitação -  CPL, localizada na
Rua 28 de julho, nº 214, 1º andar, Reviver, Centro, CEP: 65.010-200 - São Luís/MA,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 14h00min onde poderão ser consultados e
obtidos gratuitamente mediante a entrega de pen drive.
16.16.1.  As  eventuais  alterações  e  esclarecimentos  aos  termos  do  Edital  serão
disponibilizados na página www.creama.org.br e no quadro de avisos da CPL.
16.16.2. Ao adquirir  o Edital  na CPL,  o  interessado  deverá  declarar  estar  ciente da
necessidade  de  acompanhamento,  na  página  www.creama.org.br de  eventuais
notificações e comunicações.

16.17.  São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

21.17.1. ANEXO I – Termo de Referência e seus anexos;

21.17.2. ANEXO II – Carta Credencial;

21.17.3. ANEXO III – Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação;

21.17.4. ANEXO IV – Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso
XXXIII da Constituição Federal de 1988;

21.17.5.    ANEXO V – Modelo de Proposta;

21.17.6.    ANEXO VI – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

21.17.7.     ANEXO VII - Minuta do Contrato Administrativo

21.17.8.     ANEXO VIII – Modelo de planilha de eventos do CREA/MA

21.17.9.     ANEXO IX – Planilha de eventos do CEP
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16.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa,  será competente o Foro da Justiça Federal, seção judiciária do
Maranhão, em São Luís/Ma, para dirimir questões oriundas desta licitação.

São Luís/MA, 20 de maio de 2019.

NATHALIA SANTOS PEREIRA
Pregoeira Oficial do CREA/MA

Matricula nº 310
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa especializada no ramo de Eventos para
atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão-CREA/MA.

1. Introdução:
 O  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Estado  do  Maranhão  vem,  por

intermédio deste termo, propor a contratação de empresa especializada no ramo de Eventos.

2. Objeto:

 O objeto  do  presente  Termo  de  Referência  é  a  contratação  de  empresa  especializada  no

planejamento,  organização  e  execução  de  eventos,  em  datas  especiais,  comemorativas,

treinamentos,  fóruns,  plenárias,  dentre  outros,  bem como a elaboração  e  fornecimento   de

infraestrutura  no  que  se  refere  à  locação  de espaço  físico,  com  mobiliário  necessário  e

adequado,  fornecimento  de layout ou design para estandes,  compreendendo  a  montagem,

desmontagem  e  outros   serviços   correlatos,  para  realização  destes,  de  acordo  com  as

especificações e condições constantes neste termo, para atender as necessidades do Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão.

2. Justificativa:

2.1. O  Crea-MA  é  entidade  autárquica  de  fiscalização  do  exercício  e  das  atividades

profissionais dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço

público  federal,  vinculada  ao Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia/Confea,

atividades essas ligadas ao controle, a orientação e ao aprimoramento do exercício e das

atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da

Meteorologia,  em seus níveis médio e superior,  no território de sua jurisdição.  Além

disso,  é  promotora  de  condição  para  o  exercício,  para  a  fiscalização  e  para  o

aprimoramento das atividades profissionais, podendo ser exercida isoladamente ou em

conjunto  com  o  Confea,  com  os  demais  Creas,  com  as  entidades  de  classe  de

profissionais  e  as  instituições  de ensino nele  registradas  ou com órgãos  públicos  de

fiscalização. 
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2.2. Fundamenta-se a  contratação  de serviços  de eventos  devido à  realização  de diversos

treinamentos internos e externos, reuniões com profissionais e conselheiros, presidentes

de Creas da Região Nordeste,   visando o cumprimento da missão a qual  esse órgão

fiscalizador se dispõe.

2.3. No intuito de discutir questões de grande relevância aos trabalhos desempenhados pelos

Conselhos Regionais de Engenharia  e Agronomia,  pertencentes  à região Nordeste  do

país,  e  agregar  formas  de  melhorar  o  atendimento  aos  profissionais  cadastrados  nos

mesmos, será realizado no Maranhão o Fórum de Presidentes de Creas do Nordeste;

2.4. Dois  eventos  que  reunirão entidades  de classe  e  instituições  de ensino e outros  sete

encontros  microrregionais  preparatórios  serão  realizados  antes  do  10º  Congresso

Estadual de Profissionais do Maranhão (CEP-MA), evento que acontecerá em São Luís

no mês de julho e tem como objetivo reunir profissionais para debater e propor discutir e

propor  políticas,  estratégias  e  programas  de  atuação,  visando  à  participação  dos

profissionais  das  áreas  abrangidas  pelo  Sistema  Confea/Crea  no  desenvolvimento

nacional,  propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais,

que  serão  levadas  para  o  10º  Congresso  Nacional  de  Profissionais.   Os  encontros

microrregionais acontecerão nos municípios de Açailândia, Caxias, Balsas, Imperatriz e

Santa Inês e os encontros com entidades de classe e entidades de ensino serão realizados

em São Luís;

2.5. As  plenárias  são  realizadas  mensalmente  na  sede  do  Crea-MA.  Nas  reuniões  são

discutidos e decididos diversos temas, tais como, os processos avaliados pelas Câmaras

Especializadas,  demandas  dos  profissionais  e  empresas,  apresentação  de  balancetes,

discutidos assuntos relevantes e pertinentes à sociedade e aos profissionais registrados

neste Conselho; 

2.6. Outros  eventos  serão  realizados  ao  longo  do  ano  com  estão  previstos  para  serem

realizados ao longo do ano com um público participante de 260 pessoas.

3. Execução do serviço:
3.1.  A contratada deverá atender a todas as especificações constantes em contrato/orçamento

na data e horário previsto.

3.2.  No orçamento deve constar todo o serviço que será executado, o material necessário

para ambientação do evento e o prazo de duração do mesmo.
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3.3.  A Contratada deverá disponibilizar uma pessoa para exercer a supervisão e fiscalização

dos serviços, devendo permanecer à disposição durante todas as etapas da realização dos

mesmos.

3.4.  A Contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos  que venham a ser

solicitados pela CONTRATANTE, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir

do  recebimento  da  solicitação,  por  meio  de  um  consultor  designado  para

acompanhamento permanente da execução do contrato.

3.5. A  Contratada  deverá  levar  imediatamente  ao  conhecimento  da  CONTRATANTE,

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,

para adoção das medidas cabíveis.

3.6. A  Contratada  deverá  garantir  o  pleno  atendimento  a  todas  as  normas  relativas  a

segurança, mesmo das que possam surgir no decorrer do Contrato.

3.7. A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do

objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a

responsabilidade por problemas na execução do serviço.

3.8. A  Contratada  se  compromete  a  manter  em seu  quadro,  durante  todo  o  período  de

execução do contrato, profissionais qualificados para o pleno atendimento dos serviços

contratados.

3.9. A retirada dos materiais e equipamentos utilizados deverá ocorrer imediatamente após a

realização  dos  eventos,  bem  como  o  recolhimento  e  acondicionamento  do  lixo

proveniente da execução dos serviços.

3.10. Os  locais  de  realização  dos  eventos  deverão  ser  de  fácil  acesso  aos  participantes  e

preferencialmente em áreas centrais das cidades escolhidas para o evento e escolhidas

pelo fiscal em relação de alternativas fornecidas pela CONTRATADA.

3.11. Na  composição  dos  preços,  estarão  inclusos  todos  os  custos  com  deslocamento  de

profissionais  da  equipe  da  contratada  para  execução  de  serviços,  fretes,  montagens,

desmontagens,  seguros,  taxas,  bem como,  os  atributos,  encargos  sociais,  obrigações

trabalhistas e outras despesas inerentes à natureza dos serviços contratados.

3.12. As quantidades dos serviços e os elementos que compõem a Planilha de Preços, deste

Termo  de  Referência,  foram  estimados  com  base  nos  eventos  informados  e

quantificados, podendo sofrer variações.
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3.13. Quando o evento for  realizado no interior a empresa poderá subcontratar,  desde que

sejam valores compatíveis com o acordado no contrato.

3.14. Os  serviços  deverão  ser  prestados  com  pontualidade,  em  observância  ao  contrato

firmado.

3.15. O fornecedor deverá apresentar 3 opções de hotéis nas cidades solicitadas, com hotéis

que atendam às condições de serviços e instalações.

4.  Recursos Humanos: 

4.1. Os profissionais abaixo serão convocados de acordo com a necessidade do evento do

CREA/MA.

4.1.1 Cerimonialista: responsável pela organização e bom andamento do cerimonial no

evento, bem como identificação de autoridades e convidados VIPs, preparação da

mesa  diretora,  de  nominatas,  elaboração  de  roteiro,  entre  outros,  com  a

supervisão do Crea-MA, e sujeito à aprovação;

4.1.2 Coordenador  de  audiovisual  e  equipamentos(AVI):   profissional   responsável

por   coordenar  serviço   de   montagem   e   desmontagem,   manutenção   e

operação  de  equipamentos audiovisuais, computadores  e  aplicativos  nestes

instalados  e  demais   aparelhos  eletrônicos   a  serem  utilizados durante o

evento;

4.1.3 Mestre de cerimônia(cerimonial e protocolo): executado por profissional (sujeito

a aprovação prévia do contratante)  capacitado  com  a  prática  comprovada,  boa

postura,  desenvoltura, adequada presença de palco, boa dicção, voz adequada a

apresentação de cerimonial, articulação e capacidade de  desempenhar  eventuais

improvisos   no  roteiro   cerimonial,   além  de   traje   adequado  (formal   e

discreto) para a apresentação.

4.1.4 Recepcionista português: executado por profissional experiente, dinâmico, com

habilidade em lidar com pessoas, deve ser capacitado para atender as solicitações

do  evento. Trajada devidamente com uniforme ou roupa clássica (preta ou azul

marinho).

5. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

5.1.  Criação  de  arte:  identidade  visual  para  aplicações  diversas  e  de  material  gráfico

(convites,  folders,  cartazes,  folhetos,  flyers,  banners,  faixas,  placas,  materiais  de
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escritório personalizados, troféus, saias e  fundos  de  palco,  totens,  adesivos  diversos,

crachás,   certificados,   testeiras e  outros materiais   de divulgação  ou  sinalização),

incluindo  material  a  ser  utilizado  no  sistema  web –sujeito  a  aprovação pela

CONTRATANTE, que pode solicitar até duas alterações antes de aprovar o projeto final;

5.2. TRANSPORTE: A contratação de serviços  de transporte  deverá ser  disponibilizada,

com equipamento em boas condições, e conforme agenda apresentada pelo CREA/MA.

a)  Os  veículos  deverão  ter  a  identificação  do  evento,  por  meio  de  adesivagem  ou

imantados;

b)  Este serviço  destina-se ao suporte  logístico da  CONTRATADA, relativamente  ao

transporte de participantes dos eventos promovidos pelo CREA/MA;

c)  Deverão  estar  inclusos  nos  custos  de  transporte  as  despedas  com  combustível,

motorista, telefone celular ou rádio, taxas, impostos, seguros e outras necessárias à boa

prestação de serviços de locomoção.

d)  Van de passageiros:  direção  hidráulica,  com capacidade  para 15 passageiros,  com

motorista, combustível e ar acondicionado;

e)   Observações: Para o fornecimento destes itens, cotar valor por veículo diário de 10  

(dez) horas, já inclusos no preço todos os encargos e seguros obrigatórios neste tipo de

serviço, bem como a diária do motorista. As horas excedentes serão pagas por fração não

superior a 80% (oitenta por cento) do valor total da hora/diária 

6. ESPAÇOS E ESTRUTURAS FÍSICAS

6.1. Consiste  na disponibilização  de  espaço  físico  adequado  para  realização dos eventos,

considerando as características e o planejamento de cada evento.

6.2. A  Contratada  deverá  responsabilizar-se  pela  manutenção  do  local  (dentro  ou  fora

do  ambiente hoteleiro).

6.3. A Contratada  deverá  informar  quais  itens  (ex:  mobiliário)  comporão o ambiente dos

espaços com os preços já inclusos na locação.

6.4. Os espaços/estruturas físicas poderão ser locados em dias consecutivos ou intercalados.

6.5. Os espaços e estruturas físicas serão locados fora do ambiente hoteleiro.

6.6. Os salões de eventos, banheiros, cadeiras, mesas e outros correlatos, deverão estar em

perfeito estado de conservação.
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7. ALIMENTOS E BEBIDAS

7.1. Água mineral em garrafas individuais de 200 ml, copos de vidro e bandejas sempre que

solicitado pelo CONTRATANTE atendendo as demandas necessárias durante o evento.

No preço unitário da garrafa devem estar agregados todos os custos dos materiais acima

descritos.

7.1.1  Bebidas: 

a) 02(dois) tipos de sucos naturais;

b) água com e sem gás; 

c) 02(dois) tipos de refrigerantes: normal e diet;

d) Café em garrafas térmicas: com copos descartáveis, açúcar, adoçante e lixeiras pelo

período do evento, no preço unitário do litro de café devem estar agregados todos os

custos  dos materiais acima descritos;

e) Café servido com xícaras de louça: açúcar  e  adoçante pelo  período  do  evento. No

preço unitário do litro de café devem estar agregados todos os custos dos materiais

acima descritos;

f) Chá  com xícara  de  louça:  açúcar  e  adoçante  pelo  período  do  evento.  No preço

unitário do litro de chá devem estar agregados todos os custos dos materiais acima

descritos.

7.2.  Coffe-Break tipo 1:cotar valor por pessoa. 

7.2.1. O cardápio inclui:

a) água mineral com e sem gás, 

b) café, 

c) leite,

d) chá, 

e) 2 tipos de sucos de frutas;

f) 2 tipos de refrigerante (normal e dietético);

g) pão de queijo; pão de batata com presunto e queijo; bolo de tapioca; tapioca; rissole;

coxinha de frango; quibe e rosquinhas de leite desnatado.

8. DA ESTIMATIVA DE EVENTOS DO CREA/MA

8.1. A licitante deverá estimar como eventos oficiais:
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a) Mensalmente: 1(uma) Sessão Plenária com aproximadamente 40 (quarenta) pessoas.

8.2. A licitante deverá estimar como eventos extraoficiais:

a) Anualmente:  41(quarenta e um) eventos a serem definidos com aproximadamente 35
(trinta e cinco) pessoas.

9. Obrigações da contratante:

9.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato;

9.2. Encaminhar, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, solicitações detalhadas quanto à

execução do objeto deste contrato;

9.3. OBSERVAÇÃO (ACRESCENTAR DE TRANSLADO)

9.4. Exercer  a  fiscalização  e  acompanhamento  da  entrega  e  execução  do  objeto  deste

contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, e determinar o que

for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

9.5. Rejeitar,  no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste contrato em desacordo

com o mesmo;

9.6. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto

deste contrato;

9.7. Aplicar multa ou rescisão de contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer

das cláusulas estabelecidas no contrato;

9.8. Efetuar  o pagamento à CONTRATADA 20 (vinte) dias úteis após a apresentação da

Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pela Secretaria de Estado da Casa Civil;

10. Obrigações da contratada:
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10.1. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato quanto ao que

se refere ao objeto deste, de forma a executá-lo de forma perfeita, ininterrupta e regular;

10.2. Responder por todas as despesas relativas à entrega do objeto deste contrato;

10.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e

expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de sua rescisão de pleno direito;

10.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.5. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, profissionais, especialistas e

técnicos  necessários  para  execução  dos  serviços,  cabendo-lhe  todos  os  pagamentos,

inclusive  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais,  bem  como

despesas  com,  quando  necessário,  viagens  para  execução  das  atividades  de

responsabilidade  da  contratada,  observando  a  legislação  vigente  sem qualquer  ônus

adicional ao CONTRATANTE, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum

vínculo empregatício com o mesmo;

10.6. Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  empregados  ou  prepostos  causarem  ao

patrimônio e/ou à imagem do CREA/MA, em razão da execução do objeto do contrato;

10.7. Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de atividades compreendidas no

objeto  deste  contrato,  solicitar  em tempo hábil  todas  as  informações  e  providências

necessárias;

10.8. Apresentar ao Gestor/Fiscal relatório de avaliação em até 15 dias, após a realização do

evento, que confronte os objetivos definidos e os resultados alcançados;

10.9. Executar qualquer serviço somente após prévia aprovação do Gestor/Fiscal do Contrato;

10.10. O faturamento  de serviços  subcontratados deverão  ser  acompanhados das respectivas

notas  fiscais  dos  fornecedores,  e  do  comprovante  de  quitação  dos  mesmos  pela

Contratada.

10.11. Quando  da  contratação  do  serviço  e  para  emissão  da  Ordem  de  Serviço  a

CONTRATADA  deverá  apresentar  portfólio  e/ou  discriminação  detalhada  das

instalações, equipamentos e demais recursos; serviços, serviços especializados e serviços

diversos; serviços e equipamentos de som e sonorização; iluminação; registro de evento;

sinalização,  peças  gráficas  e  material  promocional;  decoração;  alimentos  e  bebida;

hospedagem e transporte.
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10.12. Todos os produtos e serviços deverão estar em plenas condições de uso, cabendo para

tanto a Avaliação da CONTRATANTE.

11. PRAZO, QUANTIDADE E LOCAL DE ENTREGA:

11.1. A estrutura organizacional dos eventos deverão ser entregues e montados com 24 horas

antes do início dos eventos.

11.2.  O coffe break deverá ser entregue com duas horas de antecedência dos eventos.

11.3. AS QUANTIDADES APRESENTADAS NOS ANEXOS DESTE TERMO, PARA CADA

ITEM, SÃO ESTIMATIVAS, NÃO SE CONFIGURANDO, DE NENHUM MODO, EM

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DO CREA/MA, QUE EMITIRÁ AS

ORDENS DE SERVIÇOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES DEMANDADAS

PELO PLANEJAMENTO. 

12. FORMA DE RECEBIMENTO:

12.1  Os serviços serão recebidos em conformidade com as exigências contidas neste Termo

de  Referência,  observando  o  disposto  na  Lei  Federal  n°  8.666/1993  e  legislação

pertinente.

13. FORMA DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será efetuado à contratada, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
no prazo de até 10(dez) dias úteis.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Plano Interno: Serviço de Alimentação

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.048

Unidade Gestora CREA/MA
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Plano Interno: Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.020

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Locação de bens imóveis

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.027

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Serviços de Informática

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.005

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Locação de bens, máquinas e equipamentos

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.026

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Prêmios, Diplomas e Medalhas

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.019

Unidade Gestora CREA/MA

Plano Interno: Materiais de Expediente
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Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001

Unidade Gestora CREA/MA

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1. O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  de  sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme disposto no art.
57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

15. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

16.1. Pregão presencial(D. 10.520/2002)

17. SANÇÕES

17.1. Conforme descrito na Lei nº 8.666/93.

São Luis, 25 de abril de 2018.

Vitória Castro ALmeida
Assessora de Comunicação
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(TIMBRE DA EMPRESA) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROTOCOLO nº xxx/2019-CREA/MA

                                                              

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada
por seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, CREDENCIA o
Senhor XXXX, CI nº XXXX, CPF  nº  XXXX,  para  representar  a  empresa,  com  poderes
para   praticar   todos   os   atos  referentes ao  PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2019-
CPL/CREA/MA, inclusive ofertar lances.

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

                                              (Nome da Empresa)

                                (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO xxxx/2019-CREA/

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada
por seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as
penas  da Lei, que tem  pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
conforme dispõe o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993.

                      Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

                                                         (Nome da Empresa)

                                        (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – xxxx/2019-CREA/MA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A empresa  XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu
XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI  nº  XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, para fins  do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, que não emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
(Sim/Não).

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019.

                                                        (Nome da Empresa)
                                      (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – xxxx/2019-CREA/MA

ANEXO V– (MODELO DE CARTA PROPOSTA)

Ao  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  DO  ESTADO  DO
MARANHÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 000/2019 – CPL/CREA/MA

 Prezados Senhores,

 Apresentamos nossa proposta-orçamento para contratação de empresa especializada no
planejamento,  organização  e  execução  de  eventos,  em  datas  especiais,  comemorativas,
treinamentos,  fóruns,  plenárias,  dentre  outros,  bem como a elaboração   e   fornecimento  de
infraestrutura  no  que  se  refere  à  locação  de espaço  físico,  com  mobiliário  necessário  e
adequado,  fornecimento  de layout ou design para estandes,  compreendendo  a  montagem,
desmontagem e outros  serviços  correlatos, para  realização destes,  para sede e inspetorias do
CREA/MA, conforme discriminado neste Edital.

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO e TELEFONE:

 2.CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.

3. PREÇO 
3.1.  Ver  Planilha  Anexa.  (planilha  apresentada  pelo  licitante  conforme  especificações  e
quantitativos apresentados no Edital e Termo de Referência).
3.2. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais
como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.)
incidentes sobre o serviço.
3.3. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do
recebimento definitivo. 
3.4.  Caso a garantia  oferecida pelo fabricante seja  inferior  ao estabelecido ao subitem 3.3, a
licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante. 
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3.5. Durante o prazo de garantia dos materiais, a  CONTRATADA fica obrigada a substituir o
material defeituoso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
Declaramos que a proposta tem o prazo de validade de 60(sessenta) dias, contados a partir de sua
apresentação;

5. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:

Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessários
para entregar os materiais objeto da licitação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.

Atenciosamente.

DATA: ___________________
ASSINATURA: __________________________

Assinatura e carimbo CNPJ do Proponente
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO nº xxx/2019-CREA/MA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

  .......................................................,      inscrito      no      CNPJ

nº..................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)  ....................................................,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade

nº  ............................, DECLARA  que  é  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte, nos

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro

de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito

 de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe . 

_______________________ 
(Local eData) 

_______________________ 
(Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROTOCOLO nº xxx/2019-CREA/MA

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº XXXX/2018/ASSEJUR/CREA/MA
Processo Administrativo – nº 0000000/2018-CREA/MA 
Pregão Presencial nº 000/2019-CPL/CREA/MA

Contratação  de  empresa  especializada  para  execução  dos

serviços de limpeza e conservação predial, que serão executados

na  sede  e  inspetorias  do  Conselho  Regional  de  Engenharia  e

Agronomia – CREA/MA., decorrente do Pregão Presencial nº

000/2018-CPL/CREA/MA que entre si celebram o Conselho

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Estado  do

Maranhão – CREA e a empresa XXXX.

O Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia do  Estado  do  Maranhão –
CREA, inscrita no CNPJ nº 06.062.038/0001-75, com sede na Rua 28 de Julho, 214, Reviver,
Centro.  CEP: 65.010-680 – São Luís/MA, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu titular, Berilo Macedo da Silva, CI nº XXXX SSP/MA, CPF nº XXXX, e a
empresa XXXX,  inscrita no CNPJ  sob o nº XXXX, Inscrição Estadual nº XXXX, com sede na
XXXX, doravante denominada CONTRATADA,  neste ato  representada por  seu representante
legal, XXXX, CI  nº XXXX, CPF nº XXXX, têm, entre si, ajustado o  presente  ajuste  para
contratação de empresa especializada na aquisição de materiais de expediente para atender a
demanda da Sede e Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
do Maranhão – CREA-MA, decorrente do Pregão Presencial nº 000/2018-CPL/CREA/MA,
submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº
10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas
pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos
serviços  de limpeza e  conservação  predial,  que  serão executados  na sede e  inspetorias  do

Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA/MA, conforme  as  especificações  e
condições constantes do  Termo  de  Referência anexo ao  PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº
xxxx/2018-CREA/MA,  que  passa  a  fazer  parte  do  presente  feito,  independentemente  de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial 
nº xxx/2019-CPL/CREAMA e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor global estimado deste Contrato é R$ 000.000,00 (00000000000000000000).

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PARAGRAFO PRIMEIRO - A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta
da Natureza da Despesa ________________, da Atividade ________________.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será
alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, pela Lei Orçamentária
Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
de acordo com o constante no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e
publicação de seu extrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, nos termo do artigo 57, IV
da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  DE ENTREGA –  A entrega de materiais  será efetuada em até
10(dez) dias consecutivos após a Ordem de Serviço ou Nota de Empenho.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – VALIDADE DA PROPOSTA - Não inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O pagamento será efetuado  em até 30 (trinta) dias da entrega da
fatura mediante  apresentação  de  planilha  de  serviços,  Nota  Fiscal  e  da  Fatura  pela  contratada,
devidamente  atestadas  pela  CONTRATANTE,  conforme  disposto  na  Lei  n.º  8.666/1993,
observando o disposto no art.  36 da IN/MPOG nº 02/2008 e os  procedimentos  previstos nessa
Cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado 
com a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de débito do FGTS;
b) Certidão negativa de tributos Federais e dívida Ativa da União;
c) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Estadual;
d) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Municipal;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/2011;
f)              Nota Fiscal constando no corpo da nota os impostos, percentuais e valores que
serão retidos pelo CREA, a ser atestada pela fiscalização do CREA;
PARÁGRAFO SEGUNDO  - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que
desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as
relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
PARÁGRAFO QUARTO -  O  prazo  para  pagamento  será  de  até  30  (trinta)  dias,  mediante
depósito efetuado na Conta Corrente informada na proposta da empresa contratada,  contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  estiver
pendente  de  liquidação  de  qualquer  obrigação  financeira,  que  lhe  for  imposta  em virtude  da
penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e
FGTS) sob responsabilidade da licitante, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do
preço ou correção monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
– CREA, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados
à taxa de 0,5%(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano  sobre o valor da Nota
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Fiscal/Fatura, desde que para tanto não tenha concorrido a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação
de autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

PARÁGRAFO OITAVO -  Caso  haja  aplicação  de  multa  e,  concomitantemente,  créditos
existentes nesta Autarquia em favor da CONTRATADA, e se os mesmos forem inferiores aos
débitos eventualmente apurados, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE,
diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco XXXX, Agência XXXX, Conta
Corrente XXXX.

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO

Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado com prazo de vigência superior
a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação
será  contado  a  partir  da  data  limite  para  apresentação  da  proposta  constante  do  instrumento
convocatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas  repactuações  subsequentes  à  primeira,  a  anualidade  será
contada a partir da data da última repactuação ocorrida.

PARÁGRAFO  TERCEIRO - As  repactuações  serão  precedidas  de  solicitação  da  licitante
vencedora, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos.

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial.

PARÁGRAFO  QUINTO -  Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida
mediante negociação entre as partes, considerando-se:

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública;
b) as particularidades do contrato em vigência;
c) análise dos custos apresentados;
d) a disponibilidade orçamentária do CREA/MA.
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PARÁGRAFO SEXTO - A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a
sentença normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos,
aplicável a cada categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na regulamentação dos
serviços a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PARÁGRAFO  SÉTIMO -  A decisão  sobre  o pedido de repactuação  deve ser  feita  no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 Competirá à CONTRATADA além de todas as obrigações constantes no termo de referência:

a)     A contratada deverá responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

b)  A contratada deverá  manter  durante  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade com  as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital, apresentando
os comprovantes que lhe forem solicitados pela contratante.

c)   A contratada deverá comunicar à  fiscalização da  contratante, por  escrito,  quando  verificar
quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do contrato.

d)   A  contratada deverá  proporcionar todas  as  facilidades necessárias ao  bom  andamento da
execução do contrato.

e)    A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à contratante ou a terceiros a responsabilidade por
seu pagamento.

f)   A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao CREA/MA ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste contrato.

g)    A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da contratante, não eximirá a contratada
de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

h)    Manter,  durante  a  execução  do  Contrato,  em  compatibilidade com  as  obrigações  por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
.
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 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Competirá à CONTRATANTE além de todas as obrigações constantes no termo de referência:

a)    Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;

b)    Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

c)    Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de
serviços;

d)    Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento  das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

e)    Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto aos serviços ora
contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  No  caso  de  atraso  injustificado  do  objeto  deste  Contrato,
a
CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes multas:

a)         Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota
de Empenho, em caso de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10% (dez por cento);

b)         Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota
de  Empenho,  em  caso  de  atraso  na  substituição  dos  materiais  reprovados  no  recebimento
provisório, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
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                b)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c)   Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de    contratar   com    a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

e)    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente  com a
prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a CONTRATADA  ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e, será
descredenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -  SICAF, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição  ou  até   que   seja
promovida a  reabilitação perante  a  própria  autoridade que  aplicou  a penalidade, sem prejuízo da
aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá ao Fiscal do Contrato, indicado pela administração, propor a
aplicação das penalidades  previstas, mediante relatório circunstanciado,  apresentando provas que
justifiquem a proposição (Artigo 97, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993).

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita
à  CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SEXTO - As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos  pela  CONTRATANTE ou  cobradas  diretamente da  empresa,  amigável  ou
judicialmente.

PARÁGRAFO  SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO  -  Nenhum  pagamento será  feito  à  CONTRATADA antes  de  pagas
ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79, do mesmo
diploma legal, sem que caiba à  CONTRATADA direito a qualquer indenização e sem prejuízo das
penalidades pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato
assegurará a CONTRATANTE o direito de  dá-lo por  rescindido, unilateralmente, mediante
Notificação  por ofício entregue diretamente  ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das
penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após
sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Maranhão, em São Luís/Ma, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas
do  presente instrumento.
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, perante
02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Luís/MA, XXXX de XXXX de 2019.

Berilo Macedo da Silva
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 

CONTRATANTE

XXXX XXXX CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

45



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MARANHÃO–CONFEA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MARANHÃO – CREA

Rua 28 de Julho, 214 – Centro / Fones: 221-2021 / 2116 / 2094 – Fax: 232-3483 / 6753– São Luís – Ma
Home Page: www.creama.org.br   E-mails: cpd@creama.org.br / gabinete@creama.org.br

(TIMBRE DA EMPRESA) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROTOCOLO nº xxx/2019-CREA/MA

ANEXO VIII

MODELO -PLANILHA DE PROPOSTAS - EVENTOS DO CREA-MA

1.0 ALIMENTOS E BEBIDAS -  ITENS  05 A 07 DA TABELA DE EVENTOS

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

1.1

Coffee-Break tipo 1 (Água mineral com e sem gás, café, leite, chá, 2 
tipos de sucos de fruta, 
2 tipos de refrigerante (normal e dietético), Pão de queijo,Pão de batata com presunto e queijo
Bolo de tapioca, beiju, rissoles, coxinha, Quibe, Rosquinhas de leite desnatado. 

por
pessoa

835  

 
 

2.0 TRANSPORTE: TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO – ITEM 5 DA TABELA DE
EVENTOS 

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

2.1 Van de passageiros

diária -
10

pessoa
s

3  

3.0 ESPAÇOS E ESTRUTURAS FÍSICAS – ITEM 5DA TABELA DE EVENTOS

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

3.1 

Salão de eventos com capacidade para até 60 pessoas sentadas em 
cadeira escolar, apoio para o braço com mesa plenária  até 6 lugares c/
cadeiras fixas sem braço estofada

diária -
8 horas

1  

4.0 RECURSOS  PROFISSIONAIS – ITENS DE 1 A 5 DA TABELA DE EVENTOS

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

4.1 Cerimonialista/ São Luís
diária -
6 horas

3  
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4.2 Cerimonialista/ Interiores 
diária -
3 horas

5

4.3 Coordenador de audiovisual e equipamentos/ São Luís

Diária
– 6

horas
3   

4.4 Coordenador de audiovisual e equipamentos / Interiores

Diária
– 3

horas
5

4.5 Mestre de cerimônia/ São Luís

Diária
– 6

horas
1   

4.6 Mestre de cerimônia / Interior

Diária
– 3

horas
1

4.7 Recepcionista português/ São Luís

diária
– 6

horas
3   

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS -  TODOS OS ITENS ,EXCETO O ITEM 6,DA TABELA DE EVENTOS

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

5.1 Criação de arte/ identidade visual projeto 17   

6.0 SERVIÇOS DE REGISTRO DE EVENTO  - ITENS  4 E  5 DA TABELA DE EVENTOS 

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

6.1 Edição de vídeo em alta definição hora 1   
6.2 Serviço de gravação de áudio em meio digital hora 14   
6.3 Serviço de degravação hora 14   
6.4 Filmagem hora 6

7.0 EQUIPAMENTOS - ITENS de 1 a 5 DA TABELA DE EVENTOS 

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

7.1 Impressora a laser colorida/ São Luís
unidad

e
4   

7.2 Impressora a laser colorida/ Interiores unidad 5
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e

7.3 Notebook/ São Luís
unidad

e
4   

7.4 Notebook/ Interiores 
unidad

e
5

7.5 Projetor de Multimídia 3.000/ São Luís
unidad

e
4   

7.6 Projetor de Multimídia 3.000/ Interior
unidad

e
5

8.0  SINALIZAÇÃO, PEÇAS GRÁFICAS E MATERIAL PROMOCIONAL  - ITENS 4 E 5 DA TABELA
DE EVENTOS 

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

8.1 Placa de homenagem em aço escovado 20x15cm com estojo.
unidad

e
1   

8.2 Painel em lona fosca com estrutura de metalon  m² 27   

8.3
Convite corporativo 250g15X22cm, com envelope personalizado  para
convidados

unidad
e

150

9.0 DECORAÇÃO – ITEM 4 e 5 DA TABELA DE EVENTOS 

Item Descrição

Unidad
e de

medida

Qtd
e

Vl.
Unitário

Vl. Total

9.1 Arranjo de flores tipo jardineira para mesa plenária de 10 lugares 
Unidad

e 
2   

VALOR GLOBAL:

(TIMBRE DA EMPRESA) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROTOCOLO nº xxx/2019-CREA/MA

ANEXO IX

PLANILHA DE EVENTOS DO CEP
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1.0 - ESPAÇOS E ESTRUTURAS FÍSICAS – ITENS DE 1 A 4 DA TABELA DE
EVENTOS

Item Descrição
Unidade de 
medida

Qtde
Vl. 
Unitário

Vl. 
Total

1.1

Salão de eventos com capacidade 
para até 60 pessoas sentadas em 
cadeira escolar, apoio para o braço 
com mesa plenária até 6 lugares com 
cadeiras fixas sem braço estofada

diária - 3 
horas

7

1.2

Salão de eventos com capacidade 
para até 200 pessoas sentadas em 
cadeiras escolar, apoio para braço 
com mesa plenária até 10 lugares 
c/cadeiras fixas sem braço estofada.

Diária – 6 
horas

1

2.0 -  SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO -   ITENS de 1 a 4 DA TABELA 
DE EVENTOS

Item Descrição
Unidade de 
medida

Qtde
Vl. 
Unitário

Vl. 
Total

2.1

Sonorização com 2 microfones 
(pedestal e na mesa diretora) para até 
60 pessoas

diária - 3 
horas

7

2.2

Sonorização com 2 microfones 
(pedestal e na mesa diretora) para até 
200 pessoas

Diária-6 
horas

1

2.3 Microfone uni diferencional sem fio unidade 9

3.0 EQUIPAMENTOS - ITEM1 A 4 DA TABELA DE EVENTOS

Item Descrição
Unidade de 
medida

Qtde
Vl. 
Unitário

Vl. 
Total

3.4 Suporte para banner básico unidade 8

4.0 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  - ITENS de 1 a 4  DA TABELA DE 
EVENTOS

Item Descrição
Unidade de 
medida

Qtde
Vl. 
Unitário

Vl. 
Total

4.1 Bloco de anotações 15x21cm 1x0 Unidade 400
4.2 Caneta esferográfica comum azul. Unidade 400

5.0 - SINALIZAÇÃO, PEÇAS GRÁFICAS E MATERIAL PROMOCIONAL  - 
ITENS de 1 a 4 DA TABELA DE EVENTOS
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Item Descrição
Unidade de 
medida

Qtde
Vl. 
Unitário

Vl. 
Total

5.1
Pasta com bolso em papel triplex 
4x0, 300g unidade

400

5.2
Faixa em lona fosca impressa em 
policromia. m2

5

5.3
Crachá em papel cartão supremo 
300g com cordão. 4x0 unidade

400

VALOR GLOBAL:
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