
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580  – HUGO LANGE -  FONE (041)3264-8097 – CEP  80040-340  - CURITIBA – PARANÁ

FICHA DE CADASTRO

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 02/2014

REABERTURA

OBJETO: PRODUÇÃO DE PROJETO PUBLICITÁRIO REFERENTE A CAMPANHA DAS 

PROFISSÕES

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________

NOME FANTASIA: ________________________________________________________

CNPJ:__________________________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________

TELEFONE: _____________________________FAX_____________________________

E-MAIL: _______________________________SITE_____________________________

PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________

RECEBI UMA CÓPIA DO EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA MENCIONADO.

___________________________

ASSINATURA

Curitiba, _________/_________/_________

HORÁRIO______________________________

Para  a  formalização  do  interesse  de  participar  nesta  licitação,  a  Empresa  deverá 

encaminhar este formulário, preenchido e assinado, para o fax 0xx41 3095.9400 ou para 

o e-mail   ots@crefito8.org.br.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

CONVITE nº 02/2014

REABERTURA

PRODUÇÃO DE PROJETO PUBLICITÁRIO REFERENTE A CAMPANHA DAS 

PROFISSÕES

PREÂMBULO

O  CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO, 

inscrito no CNPJ sob o nº 68.576.800.0001-99, estabelecido na Rua Jaime Balão, 580, 

Hugo Lange, Curitiba, Paraná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com a Portaria nº 14/2014 de 25 de agosto de 2014, informa que por 

solicitação  da  Presidência,  através  do  processo  1500/14,  realizará  o  procedimento 

licitatório na modalidade de CONVITE, do tipo "TÉCNICA E PREÇO” para a produção 

de projeto publicitário referente à Campanha das Profissões, conforme o objeto 

abaixo especificado. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, pela Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Instrução Normativa nº 2, de 30 

de abril de 2008 e demais legislações pertinentes e ainda, pelo estabelecido no presente 

Edital  e seus anexos, constantes do Processo.  Torna público,  para conhecimento das 

empresas interessadas.

PROCESSO nº 1500/14

CONVITE nº 02/14

Data  do  recebimento dos  envelopes  contendo  documentação,  qualificação  técnica  e 

Propostas será recebido até a data e horário do início da sessão pública.

Sessão pública será realizada no dia 20/10/2014 às 08hs 30min.

PREÇO MÁXIMO GLOBAL:  R$ 76.026,66  (setenta  e  seis  mil  vinte  e  seis  reais  e 

sessenta e seis centavos).

Local da Sessão Pública: na sede do Crefito - 8, sito à Rua Jaime Balão, 580 – Hugo 

Lange, Curitiba/PR.
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1 DO OBJETO

1.1  Este  Processo  Licitatório  tem  por  objeto  a  seleção  e  contratação  de  empresa 

habilitada para a produção de projeto publicitário referente a Campanha das Profissões, 

conforme o Projeto Básico (anexo I).

1.2 Os serviços devem ser prestados conforme cronograma no Projeto Básico. 

1.3 Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas reuni-

ões entre o Crefito-8 e a licitante contratada.

1.3.1 BRIEFING - A campanha pretende fortalecer o Programa Movimenta Paraná, 

desenvolvido pelo Crefito-8, visando a atualização técnica do profissional fisiotera-

peuta como estratégia para o processo de inserção ao mercado de trabalho cres-

centemente competitivo em consonância com o perfil epidemiológico da população. 

A agência interessada deverá protocolar as propostas de criação em uma prancha 

padrão de apresentação com Cartaz A3 à apreciação da comissão de licitação no 

momento do protocolo da documentação exigida. Para conhecer um pouco mais so-

bre as profissões acessar o site www.crefito8.org.br
1.4 A licitante contratada apresentará, com base nas determinações oriundas da primeira 

reunião, o cronograma de atividades e serviços a serem executados, cuja entrega deverá 

ocorrer antes do início dos trabalhos para análise e a aprovação do Crefito-8.

1.5 Depois de realizados os eventuais ajustes, o Crefito-8 emitirá um documento formali-

zando a aprovação do cronograma de atividades.

1.6 Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diárias, alimentação, ou-

tros necessários à participação dos profissionais nas reuniões serão de exclusiva respon-

sabilidade da licitante contratada.

2 DO CREDENCIAMENTO

2.1  Para  a  licitante  realizar  o  credenciamento,  deverá  apresentar  os  documentos 

originais ou cópias autenticadas:

a) Registro Comercial registrado na Junta Comercial quando empresa individual, 

Contrato Social ou Estatuto quando Ato Constitutivo, Inscrição do ato constitutivo 

acompanhada de prova de diretoria do exercício quando Sociedade Civil, Decreto 

de Autorização, quando sociedade estrangeira em funcionamento no País;

b) Procuração;
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c)  Documento de identidade com foto, sendo considerados como documento de 

identidade:  carteiras  expedidas  pelos  Comandos  Militares,  pelas  Secretarias  de 

Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais  expedidas  por  órgão  público  que,  por  lei  federal,  valham  como 

identidade;  carteira  de trabalho;  carteira  de identidade  do trabalhador;  carteira 

nacional de habilitação.

3 DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação, apenas pessoas jurídicas que preencham as 

condições de habilitação especificadas neste Edital.

3.2 Para participar  desta Licitação,  o licitante  deverá apresentar  06 (seis)  envelopes 

devidamente fechados e inviolados até a data da sua apresentação, conforme preceitos 

deste edital.

INVÓLUCRO Nº 01

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA NÃO IDENTIFICADA

INVÓLUCRO Nº 02

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA

CARTA CONVITE Nº 002/2014

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

INVÓLUCRO Nº 03

OUTROS DOCUMENTOS

CARTA CONVITE Nº 002/2014

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

INVÓLUCRO Nº 04

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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CARTA CONVITE Nº. 002/2014

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

INVÓLUCRO Nº 05

PROPOSTA DE PREÇO

CARTA CONVITE Nº. 002/2014

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

INVÓLUCRO Nº 06

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 002/2014

NOME DA EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

4  DA PROPOSTA TÉCNICA

4.1 PROPOSTA TÉCNICA

4.1.1  A  Proposta  Técnica  deverá  ser  entregue  à  Comissão  Permanente  de  Licitação 

acondicionada nos Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3, conforme a seguir.

INVÓLUCRO Nº 1

4.1.2 No Invólucro nº 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária 

– Via Não Identificada. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada  que  estiver  acondicionado  no  invólucro  padronizado  fornecido, 

obrigatoriamente, pelo Crefito.

4.1.3 O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada de segunda a sexta-

feira, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, na sede do Crefito.

4.1.4 O invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite formalmente.

4.1.5 O Invólucro nº 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica.

4.1.6 Para preservar – até a abertura do Invólucro nº 2 – o sigilo quanto à autoria do 

Plano de Comunicação Publicitária, o Invólucro nº 1 não poderá:

a) ter nenhuma identificação;
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b)  apresentar  marca,  sinal,  etiqueta  ou  outro  elemento  que  possibilite  a 

identificação da licitante;

c) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos 

nele acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante.

INVÓLUCRO Nº 2

4.1.7  No  Invólucro  nº  2  deverá  estar  acondicionado  o  Plano  de  Comunicação  - 

Publicitária – Via Identificada.

4.1.8 O Invólucro  nº  2  deverá estar  fechado e  rubricado  no  fecho,  com a seguinte 

identificação:

- INVOLUCRO Nº 02

- PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA

- CARTA CONVITE Nº 002/2014

- NOME DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ

4.1.9 O Invólucro nº 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de 

embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto 

às informações de que trata, até sua abertura.

INVÓLUCRO Nº 3

4.1.10  No  Invólucro  nº  3  deverão  estar  acondicionados  outros  documentos  que 

embasem a proposta técnica.

4.1.11 O Invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 

identificação:

- INVOLUCRO Nº 03

- OUTROS DOCUMENTOS

- CARTA CONVITE Nº 002/2014

- NOME DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ

4.1.12 O Invólucro nº 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído 

de  embalagem  adequada  às  características  de  seu  conteúdo,  desde  que  inviolável, 

quanto às informações de que trata, até sua abertura.

4.1.13 O Invólucro nº 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou 
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outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e 

possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2.

4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.2.1  A Qualificação Técnica deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

acondicionada no Invólucro nº 4, conforme a seguir.

INVÓLUCRO Nº 4

4.2.2 O Invólucro  nº  4  deverá estar  fechado e  rubricado  no  fecho,  com a seguinte 

identificação:

- INVÓLUCRO Nº 04

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- CARTA CONVITE Nº 002/2014

- NOME DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ

4.2.3 Devem ser apresentados os documentos relacionados abaixo: 

a) Certificado de qualificação técnica de funcionamento, poderá ser do Conselho 

Executivo das Normas–Padrão – CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e 

gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, 

ou  por  entidade  equivalente,  legalmente  reconhecida  como  fiscalizadora  e 

certificadora das condições técnicas de agências de propaganda;

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

c) Recursos Tecnológicos: apresentar em página específica a descrição do parque 

de informática, softwares atualizados de tratamento de imagem, preferencialmente 

na plataforma Macintosh;

d)  Recursos  Técnicos:  apresentar  em página  específica  a  descrição  do  pessoal 

técnico  disponível  para  a  realização  do  objeto  da  licitação,  bem  como  da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos requisitados pelo Crefito-8, por meio de currículo, comprovação da 

experiência em portfólio gravado em CD ou meio eletrônico;

e)  Apresentação  de  atestado,  certificados,  declarações  ou documentos 

assemelhados, emitidos por empresas públicas ou privadas que comprovem que a 
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licitante possui experiência na prestação dos serviços que são objeto deste Edital. 

Para efeito  de aferição da similaridade e compatibilidade com o objeto licitado, 

considerar-se-á  como  parcela  relevante  dos  serviços:  planejamento,  criação, 

produção gráfica e atendimento. 

4.2.4 Avaliação

Serão considerados, a título de avaliação, a qualidade dos recursos físicos, tecnológicos e 

técnicos,  metodologia  utilizada,  a  organização,  a  criatividade,  adesão  ao  conceito 

proposto, além da qualificação e experiência da equipe técnica apresentada.

4.2.5 Todos os documentos poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas 

em Cartório.

4.3 DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.3.1  A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

acondicionada no Invólucro nº 5, conforme a seguir.

INVÓLUCRO Nº 5

4.3.2 O Invólucro  nº  5  deverá estar  fechado e  rubricado  no  fecho,  com a seguinte 

identificação:

- INVÓLUCRO Nº 05

- PROPOSTA DE PREÇO

- CARTA CONVITE Nº. 002/2014

- NOME DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ

4.3.3 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (uma) via, ser impressa em papel 

timbrado da licitante ou, na sua falta, em todas as suas folhas deverá conter o carimbo 

do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ (MF), em 

nome do licitante, assinada pelo seu responsável legal devidamente identificado.

4.3.4 A proposta comercial deverá conter:

a) Carta de apresentação da proposta, dirigida ao Crefito-8, com o número deste 

Edital de Licitação;

b) O valor total do objeto;

c)  Prazo  para  execução  do  objeto,  contados  da  emissão  da  Ordem de  Serviço 

conforme cronograma no Projeto básico deste edital;
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d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data do ato público de abertura informado no preâmbulo deste Edital.

4.3.5 Serão desclassificadas as propostas com valor total superior ao limite estabelecido, 

ou  com  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os  custos  dos  insumos  são  coerentes  com os  de  mercado  e  que  os  coeficientes  de 

produtividade  são  compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do  contrato.  Serão 

desclassificadas ainda as propostas que:

a)  Não  atenderem às  exigências  e/ou  apresentarem informações  contrárias  ao 

solicitado neste Edital;

b)  Apresentem omissão ou alteração das características  ou das quantidades do 

objeto;

c)  Sejam incompletas,  mesmo que  a parte  faltante  esteja  computada  no  valor 

global proposto.

4.3.6 Deverão estar inclusas  todas as despesas,  diretas ou indiretas,  decorrentes de 

trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais 

e feriados, inclusive despesas com instalações, encargos trabalhistas e sociais, tributos, 

seguros,  lucro  e  todas  as  demais  despesas  necessárias,  de  modo  que  os  valores 

apresentados na proposta comercial constituam a única contraprestação pela execução 

dos serviços.

4.3.7 O valor total consignado na proposta não sofrerá reajuste de preço, a não ser em 

caso fortuito  ou de força maior,  previsto  em legislação,  sendo neste caso adotado o 

índice que melhor corrija a distorção apresentada, de acordo com o critério do Crefito-8.

4.3.8 É de inteira responsabilidade do proponente a omissão de valor ou volume de 

qualquer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto da licitação.

4.3.9 Na hipótese de discrepância entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais 

e unitários, para efeito de cotejo prevalecerão sempre os primeiros, e entre esses, o 

valor por extenso.

4.3.10 Todos os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto 

do Edital e sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

4.3.11  SERÃO  DESCLASSIFICADAS  AS  PROPOSTAS  INEXEQUIVEIS,  COM  VALORES 

SUPERIORES,  OU  AINDA,  COM  CARACTERÍSTICAS  DIFERENTES  DAQUELAS 
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ESTABELECIDAS NO OBJETO.

4.3.12 Nos termos da Instrução Normativa Nº 480, de 15 de dezembro de 2004, tendo 

em vista o Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o Art. 34 da Lei nº 

10.833, de 29 de dezembro de 2003, será efetuado a retenção na fonte do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 

Contribuição  Social  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  (COFINS)  e  da 

Contribuição para o PIS/PASEP.

4.3.13 A Proposta de Preço deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

acondicionada no Invólucro nº 5. A valoração do preço dar-se-á referente ao total geral, 

considerando a criação  e  produção dos materiais,  e ainda,  despesas com impostos, 

tributos, taxas, fretes, seguro e demais encargos.

4.3.14 Preço global - os preços deverão ser cotados em reais, tendo como limite máximo 

o valor de R$ 76.026,66 (setenta e seis mil vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

4.3.15  O Invólucro nº  5  será  providenciado  pela  licitante  e  pode ser  constituído  de 

embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto 

às informações de que trata, até sua abertura.

4.4 HABILITAÇÃO 

4.4.1  Os  documentos  referentes  à  Habilitação  deverão  ser  entregue  à  Comissão 

Permanente de Licitação acondicionados no Invólucro nº 6, conforme a seguir.

INVÓLUCRO Nº 6

4.4.2 Os Documentos deverão estar acondicionados no Invólucro nº 6, que deverá estar 

fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:

- INVÓLUCRO Nº 06

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- CARTA CONVITE Nº 002/2014

- NOME DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ

4.4.3 Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:

4.4.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Sociedade empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas 

alterações  ou  última  alteração  contratual  consolidada,  devidamente  registrada, 

10 / 48



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580  – HUGO LANGE -  FONE (041)3264-8097 – CEP  80040-340  - CURITIBA – PARANÁ

acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

b) Sociedade Simples:  Inscrição do Ato Constitutivo  acompanhado de prova do 

administrador(es) em exercício;

c) Empresário Individual: Inscrição comercial devidamente registrada;

d)  Empresário  Individual  de  Responsabilidade  Limitada:  Inscrição  comercial 

devidamente registrada.

4.4.3.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

a) Certidão negativa de estar em processo de falência, concordata, recuperação 

judicial  ou  extrajudicial,  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica, 

emitida nos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão.

4.4.3.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral  emitido pela 

Secretaria da Receita Federal;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; expedida pela Secretaria da Receita 

Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

c) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, mediante apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

d)  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Seguridade  Social,  mediante  a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com 

Efeitos de Negativa, relativos as Contribuições Previdenciárias e as de terceiros, 

emitir pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 

Estaduais,  mediante  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débito  ou  Certidão 

Positiva  com efeito  de  Negativa  ou  documento  equivalente  do  Estado  sede  da 

licitante na forma da lei;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos 

Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
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Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município sede da licitante na forma da lei;

g) Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de 

Certidão  Positiva  de  Débitos  Trabalhistas  com  Efeitos  Negativos,  emitida  pelo 

Tribunal Superior do Trabalho.

4.4.3.4 DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

a) Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do 

disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, apresentar declaração 

de que não possui em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno,  perigoso ou insalubre ou menores de 14 (quatorze) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99) (anexo III).

4.4.4 Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este deverá 

apresentar os documentos constantes dos itens 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.3.3 e 4.4.3.4 para 

TODOS os consorciados e, ainda, os seguintes documentos:

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

I) O seu representante legal devidamente qualificado;

II) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que 

cada consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de 

ordens  fiscais,  administrativas  e  contratuais  pertinentes  ao  objeto  da 

licitação;

III) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 

consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 

posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

IV)  Compromisso  de  que  o  consórcio  não  terá  a  sua  composição  ou 

constituição  alterada  ou,  sob  qualquer  forma,  modificada,  sem  prévia  e 

expressa anuência, até o término da vigência contratual;

V) Compromisso que o consórcio  não se constitui,  nem se constituirá  em 

pessoa jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou 

diferente dos seus consorciados;

VI) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 

consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, 
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o percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento 

dos serviços previstos;

VII)  Declaração  que  os  pagamentos  referentes  aos  serviços  contratados 

deverão ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, 

à empresa líder;

b)  Indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio,  que  deverá  atender  às 

seguintes condições de liderança:

I)  No  consórcio  de  empresa  brasileira  e  estrangeira,  a  liderança  caberá 

obrigatoriamente à empresa brasileira, a qual será responsável por todas as 

providências que forem necessárias ao atendimento da legislação nacional, 

inclusive de comércio exterior;

II)  Possuir  sede na capital  do Estado do Paraná ou,  no caso de empresa 

sediada  em  outra  localidade,  assumir  compromisso  de  estabelecer 

representante  legal  na  Cidade  de  Curitiba,  com capacidade  de  atender  a 

todas as necessidades administrativas oriundas da contratação.

4.5 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.5.1  O  Plano  de  Comunicação  Publicitária  –  Via  Não  Identificada  não  poderá  ter 

informação,  marca,  sinal,  etiqueta,  palavra  ou  outro  elemento  que  possibilite  a 

identificação de sua autoria antes da abertura do Invólucro nº 2. 

4.5.2 O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem os exemplos de peças 

e ou material da Ideia Criativa, deverá constituir-se em cópia da via com a identificação 

da licitante, e ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais, por quem 

detenha poderes de representação  da licitante,  na forma de seus  atos  constitutivos, 

devidamente identificado.

4.5.3 Validade da proposta - 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura.

5  DOS PROCEDIMENTOS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO

5.1 Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, observados os procedimentos previstos 

neste Edital e na legislação, das quais serão lavradas atas circunstanciadas dos atos e 

fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 

e pelos representantes das licitantes presentes.

5.2 A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia 
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entrega de documento hábil.

5.3 Os representantes das licitantes presentes poderão nomear comissão constituída de 

alguns entre eles para, em seu nome, tomar conhecimento e rubricar as Propostas e 

Documentos de Habilitação nas respectivas sessões públicas.

5.4 A Comissão  Permanente  de Licitação,  conforme o caso,  poderá,  no interesse do 

Crefito-8,  relevar  omissões  puramente  formais  nas  Propostas  e  nos  Documentos  de 

Habilitação  apresentados  pelas  licitantes,  desde  que  não  comprometam a lisura  e  o 

caráter competitivo desta concorrência.

5.5 O julgamento das Propostas Técnica e de Preço e o julgamento final deste certame 

serão efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados neste Edital.

5.6 Antes do aviso oficial do resultado desta licitação, não serão fornecidas, a quem quer 

que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, 

avaliação ou comparação entre as Propostas.

5.7 Qualquer tentativa de licitante influenciar a Comissão Permanente de Licitação no 

processo de julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação.

5.8  A  Comissão  Permanente  de  Licitação  poderá  alterar  as  datas  ou  as  pautas  das 

sessões,  ou  mesmo  suspendê-las,  em  função  do  desenvolvimento  dos  trabalhos, 

obedecidas as normas legais aplicáveis. 

5.9  Se  os  invólucros  das  licitantes  desclassificadas  ou  inabilitadas  não  puderem ser 

devolvidos nas sessões públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) 

dias úteis, contados do encerramento desta concorrência – após transcorrer o prazo para 

interposição  de  recurso  contra  o  resultado  final  da  licitação  ou  ter  havido  a  sua 

desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos. Decorrido esse prazo 

sem que sejam retirados, a Crefito providenciará sua destruição.

PRIMEIRA SESSÃO

5.10 A primeira sessão pública será realizada as 08:30 horas do dia 20 de outubro de 

2014, a Comissão Permanente de Licitação do Crefito-8 se reunirá em sala própria do 

Crefito-8, sito na Rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba, Paraná, e terá a seguinte 

pauta inicial:

a) identificar os representantes das licitantes.

b) receber os Invólucros nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6;

c) conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições deste 
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Edital.

5.11 O Invólucro nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, 

só será recebido pela Comissão Permanente de Licitação se não:

a) estiver identificado;

b)apresentar  marca,  sinal,  etiqueta  ou  outro  elemento  que  possibilite  a 

identificação da licitante antes da abertura do Invólucro nº 2;

c) estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos 

nele acondicionados de modo a possibilitar  a identificação  da licitante  antes da 

abertura do Invólucro nº 2.

5.12 Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do 

subitem anterior, a Comissão Permanente de Licitação não receberá o Invólucro nº 1, o 

que também a impedirá de receber os demais invólucros da mesma licitante. 

5.13 A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica:

a) rubricar, no fecho, sem abri-los, os Invólucros nº 2, nº 4, nº 5 e nº 6, que 

permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente 

de Licitação, e separá-los dos Invólucros nº 1 e nº 3;

b) retirar e rubricar o conteúdo dos Invólucros nº 1;

c) abrir os Invólucros nº 3 e rubricar seu conteúdo;

d) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os 

documentos que constituem os Invólucros nº 1 e nº 3;

e) informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão.

5.14 A Comissão Permanente de Licitação, antes do procedimento previsto na alínea ‘b’ 

do subitem 5.13, adotará medidas para evitar que seus membros e ou os representantes 

das licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de 

Comunicação Publicitária.

5.15 Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos Invólucros nº 1 e nº 3, a Comissão 

Permanente de Licitação e ou os representantes das licitantes constatarem ocorrência(s) 

que possibilite(m), inequivocamente, a identificação da autoria do Plano de Comunicação 

Publicitária, a Comissão Permanente de Licitação desclassificará a licitante e ficará de 

posse de todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa 

fase.

5.16 A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca 

nos Invólucros nº 1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano 
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de Comunicação Publicitária.

5.17  Abertos  os  Invólucros  nº  1  e  nº  3,  as  licitantes  não  poderão  desistir  de  suas 

Propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitação.

5.18 Se as licitantes estiverem expressamente de acordo com as decisões tomadas pela 

Comissão Permanente de Licitação na primeira sessão, os procedimentos de licitação 

terão continuidade.

5.19 Se houver manifestação expressa de qualquer licitante de recorrer das decisões da 

Comissão  Permanente  de  Licitação  pertinentes  à  primeira  sessão,  esta  divulgará  o 

resultado, abrindo-se o prazo para a interposição de recursos.

5.20 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

tendo sido julgados os recursos interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) análise individualizada e julgamento, pela Comissão Permanente de Licitação, 

das vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, de acordo com os 

critérios especificados neste Edital;

b)  elaboração pela Comissão Permanente de Licitação, da ata de julgamento dos 

Planos  de  Comunicação  Publicitária,  de  planilha  com  as  pontuações  e  de 

justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso;

c) análise individualizada e julgamento, pela Comissão Permanente de Licitação, do 

Invólucro nº 3, de acordo com os critérios especificados neste Edital;

d) elaboração da ata de julgamento das Propostas referentes ao Invólucro nº 3, de 

planilha  com  as  pontuações  e  de  justificativa  escrita  das  razões  que  as 

fundamentaram em cada caso.

5.21 Se alguma Proposta Técnica for desclassificada por  não atender às exigências do 

presente  Edital  e  de  seus  anexos, a  Comissão  Permanente  de  Licitação  atribuirá 

pontuação  a cada quesito  ou sub quesito  da Proposta,  conforme as regras previstas 

neste  Edital,  e  lançará  sua  pontuação  em  planilhas  que  ficarão  acondicionadas  em 

envelope fechado e  rubricado  no fecho  pelos membros  da  Comissão  Permanente  de 

Licitação, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase.

5.22  O  disposto  no  subitem  precedente  não  se  aplica  aos  casos  em  que  o 

descumprimento  de regras  previstas  neste  Edital  resulte  na identificação  da  licitante 

antes da abertura dos Invólucros nº 2.

5.23 As planilhas previstas no subitem 5.20 conterão, respectivamente, as pontuações 

16 / 48



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580  – HUGO LANGE -  FONE (041)3264-8097 – CEP  80040-340  - CURITIBA – PARANÁ

para cada sub quesito do Plano de Comunicação Publicitária de cada licitante.

SEGUNDA SESSÃO

5.24 Após o julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 1 e nº 3) juntamente com 

as  atas  e  respectivas  planilhas  de  julgamento  e  demais  documentos,  a  Comissão 

Permanente de Licitação convocará as licitantes, para participarem da segunda sessão 

pública, com a seguinte pauta básica:

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas 

na lista de presença;

b) abrir os Invólucros nº 2;

c)  cotejar  as  vias  não  identificadas  (Invólucro  nº  1)  com as  vias  identificadas 

(Invólucro nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua 

autoria;

d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 

Proposta Técnica;

e) proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 

f) executar o sorteio previsto neste edital, quando for o caso;

g)  informar  que  o  resultado  do  julgamento  geral  das  Propostas  Técnicas  será 

publicado, com a indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados, 

em  ordem  decrescente  de  pontuação,  abrindo-se  prazo  para  interposição  de 

recurso.

TERCEIRA SESSÃO

5.25 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

tendo  sido  julgados  os  recursos  interpostos,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação 

convocará as licitantes, para participar da terceira sessão pública, com a seguinte pauta 

básica:

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas 

na lista de presença;

b) abrir os Invólucros nº 4, com a Proposta de Preço, cujos documentos serão 

rubricados  pelos  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  pelos 

representantes das licitantes presentes ou por comissão por eles indicada;

c) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os 

documentos integrantes dos Invólucros nº 4;
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d)  analisar  o  cumprimento,  pelas  licitantes,  das  exigências  deste  Edital  para  a 

elaboração  das  Propostas  de  Preço  e  julgá-las  de  acordo  com os  critérios  nele 

especificados;

e) identificar  a  Proposta de menor  preço e dar  conhecimento do resultado  aos 

representantes das licitantes presentes;

f) efetuar com as 3 (três) licitantes mais bem classificadas na fase da Proposta 

Técnica – caso não tenham apresentado a Proposta de menor preço – a negociação 

prevista na Lei nº 8.666/1993, art. 46, § 1º, inciso II, tendo como referência a 

Proposta de menor preço entre as licitantes classificadas;

g) adotar procedimento idêntico, na falta de êxito na negociação mencionada na 

alínea  precedente,  sucessivamente  com as demais  licitantes  classificadas,  até  a 

consecução de acordo para a contratação de 3 (três) agências;

h) declarar vencedoras do julgamento final das Propostas Técnica e de Preço as 3 

(três)  licitantes  mais  bem  classificadas  na  Proposta  Técnica  que  tiverem 

apresentado a Proposta de menor preço ou que concordarem em praticar o menor 

preço entre as propostas apresentadas pelas licitantes classificadas;

i) informar que o resultado do julgamento final das Propostas será publicado, com a 

indicação da ordem de classificação, abrindo-se prazo para interposição de recurso.

QUARTA SESSÃO

5.26 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

tendo  sido  julgados  os  recursos  interpostos,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação 

convocará as licitantes, para participar da quarta sessão pública, com a seguinte pauta 

básica:

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas 

na lista de presença;

b) receber e abrir os Invólucros nº 5 e nº 6, cujos documentos serão rubricados 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das 

licitantes presentes ou por comissão por eles indicada;

c)  analisar  a  conformidade  dos  Documentos  de  Habilitação  com  as  condições 

estabelecidas neste Edital e na legislação em vigor;

d) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os 

documentos integrantes dos Invólucros nº 5 e nº 6; 

18 / 48



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580  – HUGO LANGE -  FONE (041)3264-8097 – CEP  80040-340  - CURITIBA – PARANÁ

e)informar:

I) o resultado da habilitação;

II)  que  o  resultado  da  habilitação  será  publicado,  com  a  indicação  dos 

proponentes  habilitados  e  inabilitados,  abrindo-se  prazo  de  5 (cinco)  dias 

úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, I, ‘a’ da Lei 

nº 8.666/1993;

III)  que  será  publicado  o  nome  das  3  (três)  licitantes  vencedoras  desta 

concorrência, caso não tenha sido interposto recurso na fase de habilitação, 

ou  tenha  havido  a  sua  desistência  ou,  ainda,  tenham  sido  julgados  os 

recursos interpostos.

6 DO JULGAMENTO

6.1 Para julgamento da presente licitação será utilizado o critério de MELHOR TÉCNICA 

E PREÇO.

6.1.1 As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, assessorada por servidor com conhecimento técnico na área de comunicação, 

publicidade ou marketing.

6.1.2 Serão considerados a título de avaliação, tendo como peso da proposta técnica em 

50%, com os seguintes itens: Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, 

Ideia Criativa, Estratégia de Mídia e Não Mídia, além da qualificação e experiência da 

equipe técnica apresentada. A pontuação dos quesitos seguirá a seguinte valoração: 

a) Plano de Comunicação Publicitária:

I) Raciocínio Básico: 15 (quinze)

II) Estratégia de Comunicação Publicitária: 15 (quinze)

III) Ideia Criativa: 35 (trinta e cinco)

b) Qualificação da equipe técnica: 15 (quinze)

c) Experiência equipe técnica: 20 (vinte)

6.1.3 O peso da proposta de preço será de 50%.

6.1.4 A proposta vencedora será aquela que obter o maior nota mediante a aplicação da 

seguinte fórmula:

R=(T x 5) + (P x 5)

      10

onde:
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R= resultado da soma das pontuações.

T= índice obtido no julgamento da  proposta técnica  a ser  obtida da  seguinte 

forma: nota total da proposta técnica dividida por 10.

P= índice de preço oferecido na proposta de preço, em duas casas decimais a ser 

obtido pela seguinte operação (R$ 76.026,66 dividido pelo valor apresentado na 

proposta de preço).

6.2 A licitante será a única responsável pelo teor das informações e valores lançados nas 

propostas.

6.3  Após  análise  dos  documentos  e  das  propostas,  atendendo  aos  termos  da  Lei 

Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  sendo  verificado  o  empate,  será 

assegurado,  como critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  empresas 

enquadradas na definição de microempresas e empresas de pequeno porte.

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por  cento)  superiores  à  proposta  de  empresas  não  enquadradas  nos  conceitos 

abrangidas pela LC 123/2006.

6.4 Para efeito do item 6.3, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a)  A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem classificada  será 

convocada na mesma seção, para, querendo, apresentar nova proposta de preço 

inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  lhe  será 

adjudicado o objeto da licitação.

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que por ventura 

se enquadrem na hipótese do item 6.3, na ordem classificatória, para exercício do 

mesmo direito.

c)  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 

6.3, será realizado sorteio entre elas para que se estabeleça aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.

d)  Na  hipótese  de  inexistir  a  participação  de  microempresa  e  de  empresa  de 

pequeno porte, em havendo empate entre duas ou mais propostas, far-se-á sorteio 

na  mesma  sessão  de  julgamento  ou  em  outra  sessão,  para  a  qual  todos  os 

licitantes serão convocados.
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e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item  6.3,  o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

f)  Depois  de homologado o resultado desta licitação, a licitante vencedora será 

convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.

g)  Quando  a  licitante  convocada  não  assinar  o  contrato  no  prazo,  poderá  ser 

convocada outra licitante para realizar a contratação, após negociação e verificação 

da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação

7 DO LOCAL DE ENTREGA E DO PAGAMENTO

7.1 O fornecimento do produto deverá ser entregue conforme discriminado no projeto 

básico deste convite.

7.2 Os pagamentos serão realizados até 10 (dez) dias corridos após a entrega total do 

objeto,  mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente comprovada e em 

perfeitas  condições,  atestada  pelo  Setor  competente  deste  Regional.  Essa  Nota 

Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 8ª Região, CNPJ Nº 68.576.800/0001-99.

7.3  Constatada  qualquer  divergência  ou  irregularidade  na  documentação,  esta  será 

devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.

7.4 O pagamento está condicionado à entrega total os itens solicitados no pedido, não 

havendo entrega da totalidade ou irregularidade de itens, o mesmo só será efetivado 

após as devidas correções.

8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes 

do presente contrato estão previstos na rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 – Serviços de 

Publicação e Publicidade.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região, reserva-se o 

direito  de  rejeitar  a(s)  proposta(s)  que  não atender(em)  as suas  necessidades  e  as 
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especificações  deste  Edital,  bem  como,  anular  ou  revogar  o  presente  Processo  de 

Licitação, sem que deste ato caiba direito a qualquer indenização ao(s) proponente(s).

9.2  O julgamento  das  propostas  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação deverá  ser 

homologado  pelo  Senhor  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia 

Ocupacional da 8a Região ou a quem ele delegar.

9.3  Compete a Comissão Permanente de Licitação,  além da abertura das  propostas, 

realizar diligências  e determinar  o suprimento de informações acessórias,  proceder a 

classificação e emitir pareceres de acordo com as finalidades do presente Processo de 

Licitação.

9.4 Será desclassificada a proposta do proponente que não for o responsável direto pelo 

faturamento do fornecimento a que se propõe.

10 DAS PENALIDADES

10.1  Por  ilícitos  cometidos  na  licitação  ou  na  execução  do  Contrato,  este  Conselho 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

10.1.1 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá 

de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este Município, 

bem como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da proposta apresentada;

10.1.2 A Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixe de cumprir os 

prazos e demais obrigações assumidas em Contrato, sendo: 

a) Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor contratual, a cada dia da não 

entrega no prazo estipulado, até o limite de 20% (vinte por cento) quando então, 

será  decretada  a  rescisão  unilateral  do  Contrato,  por  culpa  exclusiva  da 

Contratada; 

b) Multa de 3% (três por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou 

negligência,  a  Contratada  infringir  qualquer  das  demais  obrigações  contratuais, 

inclusive quanto ao cronograma; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 

(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  Autoridade  que  aplicou  a 

penalidade, nos seguintes casos:

I. cometer fraude fiscal;
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II. apresentar documento falso;

III. fizer declaração falsa;

IV. comportar-se de modo inidôneo;

V. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;

VI. deixar de entregar a documentação exigida no certame;

VII. não mantiver a proposta.

10.1.3 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

10.1.4 Quando o valor global das multas aplicadas atingir o percentual de 20% (vinte por 

cento) do valor contratual, o Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato. 

10.2  As  sanções  previstas  nos  itens  10.1.1  e  10.1.2  poderão  ser  aplicadas 

cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.3 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente.

10.4 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados.

11 DOS RECURSOS

11.1 Das decisões da Comissão permanente de Licitação caberá recursos de acordo com 

o artigo 109 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação complementar.

12 DAS INFORMAÇÕES

12.1 O prazo para solicitar e receber informações encerrar-se-á 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data prevista para abertura deste Processo de Licitação, mediante contato com 

o fone (41) 3264.8097 ou pelo e-mail ots@crefito8.org.br.

12.2 Somente serão aceitos recursos apresentados fisicamente na Sede do Crefito-8 ou 

em meio digital com assinatura digital em todos os documentos apresentados.

13 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

13.1 É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente Carta 

Convite por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos envelopes.

13.2  Decairá  o  direito  de  impugnar  os  termos  deste  Ato  Convocatório  perante  a 

Administração  do  Crefito-8  o  licitante  que  não  o  fizer  até  o  segundo  dia  útil  que 
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anteceder à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes, apontando as 

falhas ou irregularidade que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso.

13.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

deste Convite até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

13.4 A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no Crefito-8, situado na 

Rua Jaime Balão, 580, Bairro Hugo Lange, Curitiba/PR.

14 DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados:

ANEXO I – Projeto Básico;

ANEXO II –  Carta de Credenciamento;

ANEXO III – Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

ANEXO IV – Proposta de Preço;

ANEXO V – Minuta do Contrato.

Curitiba, 02 de setembro de 2014.

Dra. Marlene Izidro Vieira
Presidente da Comissão de Licitação

Osana Terrinha da Silva
Secretária da Comissão de Licitação

Alessandra Ribeiro Spina Córdova
Vogal da Comissão de Licitação

Luciane de Lima
Apoio da Comissão de Licitação
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 02/2014

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1 OBJETO

1.1 Contratação de serviços de publicidade por intermédio de Agência de Publicidade e 

Propaganda, de acordo com a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, para a sede de 

Curitiba, para produção de projeto publicitário  referente  a Campanha das Profissões, 

conforme quadros no item 12.1.

1.2 O presente termo tem por objeto iniciar a formalização de processo administrativo 

bem como, quantificar, especificar e definir condições para fornecimento de contratação 

de serviços de publicidade.

1.3. Todos os itens especificados no item 12.1 devem estar de acordo com as legislações 

pertinentes, assim como outras normas que tratem do assunto.

2 VALOR ESTIMADO

2.1  O  valor  máximo  estimado  pelo  lote para  atender  a  aquisição  de  serviços  de 

publicidade: R$  76.026,66  (setenta  e  seis  mil  e  vinte  seis  reais  e  sessenta  e  seis 

centavos).

3 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

3.1  O  Crefito-8  fará  as  aquisições  mediante  emissão  da  Ordem  de  Serviço com 

informações da respectiva Nota de Empenho, a ser emitida pelo Setor Financeiro. 

3.2 A Nota de Empenho será emitida depois da instrução do processo de aquisição, de 

acordo com os materiais e quantidades constantes na Ordem de Serviço, a qual será 

encaminhada  via  e-mail,  devendo,  neste  caso,  ser  acusado  o  seu  recebimento  de 

imediato.

3.3 O prazo de entrega dos produtos será conforme cronograma item 14.

3.4  A  entrega  do  material  deverá  ser  efetuada  no  local  determinado  na  Ordem de 

Serviço para os seguintes endereços:

a) Sede Curitiba – Rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba/PR, CEP 80.040-

340. Horário: 13h20 às 17h. Telefone: (41) 3281.1304 e (41) 9233-1821 Marina 

Domingues. 
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3.5 Os materiais somente serão recebidos em dias de expediente do Crefito-8.

3.6 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier 

a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

3.7.Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas para proteger 

o  conteúdo  contra  danos  durante  o  transporte,  desde  o  fornecedor  até  o  local  de 

entrega, sob condições que envolva embarques, desembarques, transportes por rodovias 

não pavimentadas, marítimos ou aéreos.

3.8 Para recebimento do material verificará, no ato da entrega dos produtos, a etiqueta 

com  as  especificações  dos  produtos,  o  conteúdo  das  embalagens,  as  condições  de 

manuseio,  armazenamento  e  as  condições  e  integridade  das  embalagens  (estado  de 

conservação, fechamento, etc).

3.9 O Crefito-8 procederá a desembalagem dos materiais, para a realização dos testes 

de recepção, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

3.10  Os  materiais  não  conformes,  constatados  no  ato  da  conferência,  deverão  ser 

recolhidos  pelo  fornecedor,  tendo  como  prazo  05  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da 

reclamação, o qual assumirá o custo total desta atividade, e ainda terá que providenciar 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a entrega de novos produtos que atendam os requisitos 

de especificação discriminados neste termo.

4 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

4.1 A fiscalização, o gerenciamento, e o recebimento dos artigos serão exercidos pelo 

Departamento de Comunicação ou através de servidor devidamente designado.

4.2 Independente do acompanhamento e fiscalização exercidos pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA  deverá  exercer  fiscalização  permanente  sobre  os  serviços  por  ela 

executados objetivando:

a) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

b) Manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE, para solução 

de eventuais problemas.

4.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão 

ser  solicitadas  pelo  Fiscal  do  Contrato,  em  tempo  oportuno,  à  Coordenação  deste 

Regional, para adoção das medidas que julgar convenientes.

5 PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 O prazo de vigência da ata terá, a partir de sua assinatura, validade de 07 (sete) 
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meses.

6 CRONOGRAMA DE ENTREGA

6.1  Os  artigos  deverão  ser  entregues  após  pedido  do  Crefito-8,  prazo  máximo 

especificado no cronograma 14, nas quantidades especificadas na Ordem de Serviço – 

OS. Os pedidos poderão ser feitos através de e-mail e notas de empenho.

6.2 Os materiais gráficos deverão ser entregues no endereço Rua Jaime Balão, 580, CEP 

80.040-340, Curitiba/PR Horário: 13h20 às 17h. Telefone: (41) 3281.1304 e (41) 9233-

1821 Marina Domingues.

6.3  Os  atrasos  ocasionados  por  motivo  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  desde  que 

notificados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aceitos por este Regional, não serão 

considerados como inadimplemento contratual.

7 DEVERES DO CONTRATANTE

7.1 Proceder a conferência dos artigos, quando da entrega, verificando a quantidade, a 

descrição e o estado dos mesmos.

7.2.Comunicar imediatamente à CONTRATADA, quando da inspeção dos artigos, qualquer 

irregularidade verificada. 

8 DEVERES DA CONTRATADA

8.1 Entregar os artigos no prazo estipulado, dentro dos padrões de qualidade. 

8.2 Efetuar a devolução do contrato, devidamente assinado.

8.3 É de obrigação da CONTRATADA a coleta dos materiais com irregularidades.

8.4 Manter a documentação da empresa, assim como as certidões, regulares e vigentes.

8.5 Manter atualizado o cadastro com telefone, e-mail e endereço para contato durante a 

vigência do contrato.

8.6 A entrega do pedido deverá ocorrer em sua totalidade, conforme cronograma item 

14. Caso ocorra entrega parcial do pedido, o pagamento só será feito após o recebimento 

da parte restante.

9 DO PAGAMENTO

9.1 Os pagamentos serão realizados até 10 (dez) dias corridos após a entrega total do 

objeto,  mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente comprovada e em 
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perfeitas  condições,  atestada  pelo  Setor  competente  deste  Regional.  Essa  Nota 

Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 8ª Região, CNPJ Nº 68.576.800/0001-99.

9.2  Constatada  qualquer  divergência  ou  irregularidade  na  documentação,  esta  será 

devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.

9.3 O pagamento está condicionado à entrega total os itens solicitados no pedido, não 

havendo entrega da totalidade ou irregularidade de itens, o mesmo só será efetivado 

após as devidas correções.

10 SANÇÕES

10.1  Por  ilícitos  cometidos  na  licitação  ou  na  execução  do  Contrato,  este  Conselho, 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

10.1.1 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá 

de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este Município, 

bem como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da proposta apresentada;

10.1.2 A Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixe de cumprir os 

prazos e demais obrigações assumidas em Contrato, sendo: 

a) Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor contratual, a cada dia da não 
entrega no prazo estipulado, até o limite de 20% (vinte por cento) quando então, 

será  decretada  a  rescisão  unilateral  do  Contrato,  por  culpa  exclusiva  da 

Contratada; 

b) Multa de 3% (três por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou 

negligência,  a  Contratada  infringir  qualquer  das  demais  obrigações  contratuais, 

inclusive quanto ao cronograma; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  Autoridade  que  aplicou  a 

penalidade (art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02). 

10.1.3 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

10.1.4 Quando o valor global das multas aplicadas atingir o percentual de 20% (vinte 

por  cento)  do  valor  contratual,  o  Contratante  poderá  rescindir  unilateralmente  o 

Contrato. 
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10.2 As sanções previstas nos incisos I e II poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis.

10.3 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente.

10.4 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados.

11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes do contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

2.2.1.1.01.04.04.006 – Serviços de Publicação e Publicidade..

 

12 LOTE

12.1  Segue  abaixo  quadro,  referente  ao  lote  a  ser  licitado,  com  especificações  e 

quantidades estimada de serviços.

SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR DE 
REFERÊNCIA

VALOR 
TOTAL

1 Criação de mascote de campanha 1 R$ 7.086,00 R$ 7.086,00 

2
Criação  e  produção  de  material  gráfico  – 
calendário, banner, cartazes e flyers. 1 R$ 56.310,00 R$ 56.310,00

13 DESCRIÇÃO DOS ÍTENS

13.1 Considerar que são duas profissões – Fisioterapia  e Terapia  Ocupacional  –  na 

produção do material gráfico, será realizado sempre pelo menos uma arte diferente para 

cada profissão, exceto na produção de Cartazes, pois a arte será variada.  Considerar 

ainda, no valor de produção, qualquer custo referente a banco de imagens. Considerar o 

descritivo abaixo:

13.1.1 Calendários (uma arte para cada profissão)

• Quantidade: 

a) Fisioterapia: 16.000 unidades (dezesseis mil);

b) Terapia Ocupacional: 1.300 unidades (mil e trezentas).
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• Miolo: 12 páginas – 6 folhas (impressão frente e verso), 12x20cm, colorido 4x4, 

papel:  Couchê Brilho,  150g.  Base:  35x20cm (dobrado),   4x0  cores,  colorido, 

papel: Triplex 350g. Wire Branco (Espiral).

13.1.2 Banners (uma arte para cada profissão)

• Quantidade:

a) Fisioterapia: 35 unidades;

b) Terapia Ocupacional: 10 unidades.

• Lona 1,20x1,50cm, 4x4 cores, impressão digital, vareta e cordão.

13.1.3 Cartazes A3 (arte variada – 8 modelos)

• Quantidade: 7.000 unidades (sete mil).

• Até 08 modelos de arte.

• Fisioterapia: 5.000 unidades (5 mil)

• Terapia Ocupacional: 2.000 unidades (2 mil)

• 42x29.7cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couchê Brilho 150g.

13.1.4 Flyers A (uma arte para cada profissão)

• Quantidade:

a) Fisioterapia: 24.000 unidades (vinte e quatro mil);

b) Terapia Ocupacional: 6.000 unidades (seis mil).

• 45x28cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couchê brilho 150g, dobra=2 paralelas

13.1.5 Personagem Mascote da Campanha

Criação  do  personagem, modelagem 3D,  13 posições.  13 posições com roupagem e 

objetos diferentes de acordo com a Especialidade  da Fisioterapia.  Compra de direito 

autoral de uso e arquivo digital 3D.

14 CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO E ENTREGA

14.1 Após a assinatura do contrato,  será agendado reunião da CONTRATADA com a 

CONTRATANTE,  na  sede  do  CREFITO-8,  com  data  a  definir,  para  discutir  maiores 

informações e elaboração da campanha. Após a reunião, fica estabelecido a entrega dos 

materiais da campanha, de acordo com o cronograma abaixo:
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CRONOGRAMA
CONTRATADA: Entrega da arte do Mascote de Campanha - 

13 posições
15 de dezembro de 2014

CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alteração da 

arte do mascote
15 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega da arte do mascote com as devidas 

alterações
17 de dezembro de 2014

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do mascote 17 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega final da arte do mascote em 

arquivo digital
18 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de 

Fisioterapia
12 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alterações da 

arte dos calendários de Fisioterapia
12 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de Terapia 

Ocupacional
12 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alterações da 

arte dos calendários de Terapia Ocupacional
12 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de 

Fisioterapia com as devidas alterações
14 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do calendário de 

Fisioterapia com as alterações 
14 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de Terapia 

Ocupacional com as devidas alterações
14 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do calendário de 

Terapia Ocupacional com as alterações 
14 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos calendários impressos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
23 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Fisioterapia 09 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Terapia 

Ocupacional
09 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte do Banner 

de Fisioterapia
09 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte do Banner 09 de fevereiro de 2015
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de Terapia Ocupacional

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Fisioterapia 

com as devidas alterações
11 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Terapia 

Ocupacional com as devidas alterações
11 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do Banner de 

Fisioterapia 
11 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do Banner de 

Terapia Ocupacional
11 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos Banners impressos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional
19 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia
23 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Terapia Ocupacional
23 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte dos 

Cartazes e Flyers de Fisioterapia
23 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte dos 

Cartazes e Flyers de Terapia Ocupacional
23 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia com as devidas alterações
25 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Terapia Ocupacional com as devidas alterações
25 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte dos Cartazes e 

Flyers de Fisioterapia 
25 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte dos Cartazes e 

Flyers de Terapia Ocupacional 
25 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional impressos
09 de março de 2015

15 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

15.1  As  empresas  que  participarem deste  processo  deverão  apresentar  proposta  de 

preço para os materiais especificados neste Termo, devendo apresentar preço unitário e 

total para cada item correspondente.
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15.2 Deverão estar inclusos nos preços as despesas com os impostos, tributos, taxas, 

fretes, seguro e demais encargos.
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 02/2014

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo  presente,  credenciamos  o(a)  Sr(a)..........................., 

portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  sob  nº.............,  a  participar  do  procedimento 

licitatório, sob a modalidade Convite nº 02/2014 instaurado por essa entidade licitante.

Na  qualidade  de  representante  legal  outorga-se  ao(à)  acima 

credenciado(a), dentre outros poderes.

..........................., em ......... de ..................... de ..............

(Assinatura do representante legal do proponente)
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 02/2014

ANEXO III

DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

.................................,  inscrito  no  CNPJ  no  ...................,  por  intermédio  de  seu 

representante  legal  o(a)  Sr(a)....................................,  portador  da  carteira  de 

Identidade  ............................  e  do  CPF  .........................,  DECLARA,  para  fins  do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

............................................

(Data)

............................................................

(Assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

À

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Carta Convite nº 02/2014

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto 

desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas 

no Edital do pregão acima citado.

1. Identificação do Licitante:

• Razão Social:

• Nome Fantasia:

• CNPJ e Inscrição Estadual:

• Endereço completo:

• Telefone e fax:

• Site e e-mail:

• Banco, Agência e nº da conta-corrente:

2. Condições Gerais da Proposta:

•  A  presente  proposta  é  válida  por  60  (sessenta)  dias  contados  da  data  de  sua 

apresentação.

3. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a 

representa, declara e garante que:

• examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele 

estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar 

discrepância de entendimento com relação ao Edital;

• que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 

contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

•  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  para 

cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;

•  que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços, 
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bem como todos os tributos,  seguros,  encargos sociais  e trabalhistas  e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.

Obs.:  o  proponente deverá declarar,  sob as penalidades  da lei,  a  existência  de fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, somente se houver.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ … ()

Item Quantidade Objeto Valor Unitário Valor Total

1 16.000 Calendário Fisioterapia

2 1.300 Calendário Terapia Ocupacional

3 35 Banner Fisioterapia

4 10 Banner Terapia Ocupacional

5 7.000 Cartaz Fisioterapia

6 5.000 Cartaz Terapia Ocupacional

7 24.000 Flyer A Fisioterapia

8 6.000 Flyer A Terapia Ocupacional

9 13 Personagem Mascote Campanha

(Assinatura do Representante legal)
Nome do Signatário:

CPF:
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 02/2014

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O 

CONSELHO  REGIONAL  DE 

FISIOTERAPIA  E  TERAPIA 

OCUPACIONAL  DA  8ª  REGIÃO  – 

CREFITO-8 E A EMPRESA .............

Pelo presente instrumento particular  e na melhor forma de direito, as partes, de um 

lado, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região – 

Crefito-8, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº ........, com sede 

na Rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba/PR, neste ato por seu representante legal 

Dr. Abdo Augusto Zeghbi, brasileiro,  fisioterapeuta, portador da Cédula de Identidade 

RG nº ...... e inscrito no CPF/MF nº ............ na qualidade de “CONTRATANTE” e de 

outro lado ................, pessoa jurídica de direito privado, localizada à ............., inscrita 

no CNPJ nº ..........., neste ato representada por seu representante legal, Senhor ........., 

brasileiro, ........., portador da Cédula de Identidade RG nº ........ e inscrito no CPF sob o 

nº  .........,  doravante  denominada  “CONTRATADA”,  em  razão  da  homologação  do 

procedimento licitatório  na modalidade CONVITE nº 02/2014, têm entre si  justo  e 

pactuado o seguinte:

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Este Processo Licitatório tem por objeto a seleção e contratação de empresa habilita-

da para a produção de projeto publicitário referente a Campanha das Profissões, confor-

me o Projeto Básico (anexo I).

1.2 Os serviços devem ser prestados conforme cronograma no Projeto Básico. 

1.3 Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas reuni-

ões entre o Crefito-8 e a licitante contratada.

1.4 A licitante contratada apresentará, com base nas determinações oriundas da primeira 

reunião, o cronograma de atividades e serviços a serem executados, cuja entrega deverá 

ocorrer antes do início dos trabalhos para análise e a aprovação do Crefito-8.

1.5 Depois de realizados os eventuais ajustes, o Crefito-8 emitirá um documento formali-

zando a aprovação do cronograma de atividades.
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1.6 Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diárias, alimentação, ou-

tros necessários à participação dos profissionais nas reuniões serão de exclusiva respon-

sabilidade da licitante contratada.

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

2.1 Constituem obrigações exclusivas da CONTRATANTE:

a) Fornecer toda a documentação e informação necessária e em tempo oportuno 

para a perfeita prestação dos serviços contratados, indicando o local da prestação, 

pessoa  responsável  pelo  atendimento  à  CONTRATADA  e  todas  as  outras 

informações  pertinentes  e  essenciais  para  o  cumprimento  das  cláusulas 

contratuais;

b)  Facilitar  o  acesso à documentação  e as informações disponíveis  para que a 

CONTRATADA  possa  desempenhar  seus  serviços,  dentro  das  exigências 

estabelecidas neste contrato;

c) Pagar pontualmente à CONTRATADA os valores mencionados na cláusula 3.1 

abaixo, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal de serviços. 

d)  Proceder  a  conferência  dos  artigos,  quando  da  entrega,  verificando  a 

quantidade, a descrição e o estado dos mesmos;

e)  Comunicar  imediatamente  à  Contratada,  quando  da  inspeção  dos  artigos, 

qualquer irregularidade verificada.

2.2 Constituem obrigações exclusivas da CONTRATADA:

a)  A  CONTRATADA  se  compromete  a  desenvolver  os  serviços  ora  contratados 

observando  as  exigências  do  CONTRATANTE,  cumprindo  fielmente  todas  as 

condições  preestabelecidas,  prazos  para  execuções,  qualidade  da  prestação  de 

serviços  e  atendimento  ao cliente,  visando  em todas  as  fases  da prestação  de 

serviços não causar nenhum prejuízo à entidade CONTRATANTE.

b) A CONTRATADA será a ÚNICA responsável pela integral disponibilização de todo 

o pessoal, equipamentos, meios de comunicação, treinamentos, instalações físicas 

e recursos técnicos e administrativos necessários à completa execução do objeto 

estipulado na Cláusula Primeira deste Contrato, mesmo que aqui não mencionados.

c)  Responsabilizar  com  todas  as  despesas  referentes  a  impostos,  encargos 

trabalhistas, transportes, taxas de transportes, seguro, salário de pessoal, encargos 

sociais e todas as demais despesas para todo o período contratual.
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d)  Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços  de  modo  a 

conduzi-los  eficientemente,  de acordo com os documentos  e  especificações  que 

integram este  instrumento  e  o  Edital  que  o  originou,  bem como em completo 

atendimento à legislação em vigor;

e) Conduzir os serviços em estrita observância das normas da legislação federal, 

estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos.

f) Manter a equipe técnica indicada nas fases habilitatória e técnica da licitação, 

suprindo cada fase da prestação de serviços, de pessoal qualificado, em quantidade 

compatível com as necessidades, bem como, suprir de maior número de pessoal 

qualificado quando imperioso a conclusão das etapas dos serviços;

g)  Manter,  durante  todo  o  período  da  vigência  contratual,  as  condições  de 

habilitação jurídica, técnica, fiscal  e econômico-financeira exigidas no Edital,  sob 

pena de rescisão contratual;

h)  Comunicar  de  imediato  e  formalmente  ao  Crefito-8,  qualquer  ocorrência 

anormal;

i) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Crefito-8, ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 

como aos documentos relativos aos serviços;

j)  Paralisar  o  serviço  por  determinação  do  Crefito-8,  que  não  esteja  sendo 

executado de acordo com a boa técnica;

k) Responsabilizar-se pela reparação, correção, substituição às suas expensas, no 

todo ou em parte, do objeto do presente contrato, desde que verificados erros, 

defeitos ou incorreções resultantes do trabalho realizado.

l) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE 

ou  a  terceiros  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  pelo  não  cumprimento  das 

cláusulas e condições do presente contrato.

m) Comprovada qualquer irregularidade nos pagamentos e nos recolhimentos de 

qualquer  encargo  social,  referentes  aos  funcionários  que  laboraram  para  o 

CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  neste  ato  e  por  este  instrumento  autoriza  o 

CONTRATANTE a reter, dos pagamentos mensais que lhe forem devidos, todas as 

importâncias necessárias para cobrir as diferenças apuradas.

n)  Em  caso  de  ações  trabalhistas  movidas  pelos  empregados  contra  a 

CONTRATADA, nas quais o CONTRATANTE venha a ser convocado como solidário, a 

40 / 48



CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580  – HUGO LANGE -  FONE (041)3264-8097 – CEP  80040-340  - CURITIBA – PARANÁ

CONTRATADA assumirá os ônus eventualmente atribuídos ao CONTRATANTE.

o)  Nenhuma  responsabilidade  caberá  ao  CONTRATANTE  pela  ocorrência  de 

quaisquer eventos que possam afetar a integridade física dos empregados de que 

trata este acordo.

p) Todas as obrigações sociais, patrimoniais, patronais, tributárias, trabalhistas e 

administrativas, além dos encargos securitários, previdenciários ou qualquer outra 

natureza, passados, presentes e futuros, relativos aos funcionários encarregados da 

execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrão por conta exclusiva da 

CONTRATADA.

q) Entregar os artigos no prazo estipulado, dentro dos padrões de qualidade;

r) Efetuar a devolução do contrato, devidamente assinado;

s) Manter  atualizado  o cadastro  com telefone,  e-mail  e  endereço para contato, 

durante a vigência do contrato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PRAZO

3.1 Os pagamentos serão realizados até 10 (dez) dias corridos após a entrega do objeto.

3.2  Havendo  irregularidade  de  itens,  o  mesmo  só  será  efetivado  após  as  devidas 

correções.

3.3  O CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA pela  prestação  dos  serviços  objeto  do 

presente contrato, a importância total de R$ ...... (.............), nos termos da proposta 

apresentada na licitação CONVITE Nº 02/2014, que passa a fazer parte integrante deste 

ajuste.

3.4 O pagamento será realizado após a entrega total de cada item, sendo:

Item Quantidade Objeto Valor 
Unitário Valor Total

1 16.000 Calendário Fisioterapia

2 1.300 Calendário Terapia Ocupacional

3 35 Banner Fisioterapia

4 10 Banner Terapia Ocupacional

5 7.000 Cartaz Fisioterapia

6 5.000 Cartaz Terapia Ocupacional

7 24.000 Flyer A Fisioterapia

8 6.000 Flyer A Terapia Ocupacional

9 13 Personagem Mascote Campanha
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3.5  O  pagamento  será  efetuado,  na  ocasião  em  que  será  recebido  no  Crefito-8  a 

respectivo Nota Fiscal emitida em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 8ª Região, CNPJ Nº 68.576.800/0001-99, contendo a descrição dos itens 

utilizados e expressamente as retenções de tributos especificadas na legislação vigente. 

O documento fiscal deverá conter em anexo:

a) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - CRF/FGTS;

b) Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

- CND/INSS;

3.5.1  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  CONTRATADA  enquanto  houver 

pendência de regularidade fiscal e trabalhista, e de liquidação de obrigação financeira em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual, devendo o CONTRATADO atualizar as 

certidões vencidas antes de qualquer pagamento.

3.6 Somente deverão ser impressos os materiais gráficos, devidamente atestados pela 

Assessora de Comunicação e pela Diretoria.

3.7 Somente serão pagos os serviços efetivamente executados dos serviços contratados, 

após a aprovação da Assessora de Comunicação e da Diretoria.

3.8  Constatada  qualquer  divergência  ou  irregularidade  na  documentação,  esta  será 

devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.

3.9 O não pagamento do valor, no prazo estipulado no presente contrato, sujeitará o 

CONTRATANTE aos seguintes encargos decorrentes da mora:

a)  correção  monetária  pela  variação  acumulada  do  INPC/IBGE da  data  do  seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento; 

b) juros da mora de 0,033% ao dia, calculado sobre o principal monetariamente 

corrigido e, 

c) multa moratória de 2% sobre o principal monetariamente corrigido.

4 CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA

4.1  O  prazo  de  conclusão  de  todos  os  serviços  constantes  deverá  ser  executado 

conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA

CONTRATADA: Entrega da arte do Mascote de Campanha - 

13 posições
15 de dezembro de 2014
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CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alteração da 

arte do mascote
15 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega da arte do mascote com as devidas 

alterações
17 de dezembro de 2014

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do mascote 17 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega final da arte do mascote em 

arquivo digital
18 de dezembro de 2014

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de 

Fisioterapia
12 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alterações da 

arte dos calendários de Fisioterapia
12 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de Terapia 

Ocupacional
12 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou solicitação de alterações da 

arte dos calendários de Terapia Ocupacional
12 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de 

Fisioterapia com as devidas alterações
14 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do calendário de 

Fisioterapia com as alterações 
14 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos calendários de Terapia 

Ocupacional com as devidas alterações
14 de janeiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do calendário de 

Terapia Ocupacional com as alterações 
14 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos calendários impressos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
23 de janeiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Fisioterapia 09 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Terapia 

Ocupacional
09 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte do Banner 

de Fisioterapia
09 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte do Banner 

de Terapia Ocupacional
09 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Fisioterapia 

com as devidas alterações
11 de fevereiro de 2015
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CONTRATADA: Entrega da arte do Banner de Terapia 

Ocupacional com as devidas alterações
11 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do Banner de 

Fisioterapia 
11 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte do Banner de 

Terapia Ocupacional
11 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos Banners impressos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional
19 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia
23 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Terapia Ocupacional
23 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte dos 

Cartazes e Flyers de Fisioterapia
23 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação ou alteração da arte dos 

Cartazes e Flyers de Terapia Ocupacional
23 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia com as devidas alterações
25 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega da arte dos Cartazes e Flyers de 

Terapia Ocupacional com as devidas alterações
25 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte dos Cartazes e 

Flyers de Fisioterapia 
25 de fevereiro de 2015

CONTRATANTE: Aprovação final da arte dos Cartazes e 

Flyers de Terapia Ocupacional 
25 de fevereiro de 2015

CONTRATADA: Entrega dos Cartazes e Flyers de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional impressos
09 de março de 2015

4.2  O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses contados da assinatura 

deste contrato, podendo ser prorrogado.

5 CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO

5.1  O presente  contrato  poderá  ser  rescindido  por  qualquer  das  partes,  por  acordo 

formalizado  no  processo  entre  a  Administração  e  o  contratado,  desde  que  haja 

conveniência para a Administração;
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5.2  O  presente  contrato  também poderá  ser  rescindido  na  hipótese  de  infração  de 

qualquer das cláusulas e condições nele estabelecidas, e na forma regulada pela Lei de 

Licitações  e  Contratos  Administrativos,  independentemente  de  responder  a  parte 

infratora  por  perdas  e  danos,  e  o  pagamento  da  multa  contratual,  que  não  é 

compensatória, aqui de comum acordo estabelecida em 20% (vinte por cento) sobre o 

seu valor, que corresponde ao preço.

a) Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos enumerados no artigo 

78, da Lei nº 8.666/93, podendo a rescisão ser determinada:

1. por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE; 

2. amigável, por acordo entre as partes ou 

3. judicial, nos termos da legislação.

b) Constitui motivo para a rescisão do contrato deixar de apresentar, por ocasião 

do pagamento, as Certidões Negativas de Débitos com o INSS e FGTS, o qual 

poderá  ser  objeto  de  regularização  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  mediante 

intimação via AR a CONTRATADA.

5.3 Em  caso  de  rescisão  administrativa  do  contrato,  a  CONTRATADA  se  obriga  a 

permanecer  dando atendimento  pelo  prazo de 30 (trinta)  dias,  a  contar  da data  da 

comunicação  da  rescisão  por  escrito,  facultado  ao  CONTRATANTE  a  dispensa  da 

permanência do atendimento.

6 CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes 

do presente contrato estão previstos na  rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006 – Serviços de 

Publicação e Publicidade.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

7.1 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 

aumentado  ou  suprimido  até  o  limite  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento),  conforme 

disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  licitadas,  os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

7.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, exceto as 

reduções resultantes de acordo entre as partes.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Por ilícitos cometidos na licitação ou na execução do Contrato, este Conselho poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

8.1.1 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá 

de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este Crefito-8, 

bem como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da proposta apresentada;

8.1.2 A Contratada ficará sujeita  as seguintes penalidades  caso deixe de cumprir  os 

prazos e demais obrigações assumidas em Contrato, sendo: 

a)  Multa  de  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  contratual,  no  caso  de  não 

comparecimento ou atraso no primeiro dia de cumprimento do contrato, quando 

então,  será decretada a rescisão unilateral  do Contrato,  por culpa  exclusiva  da 

Contratada; 

b) Multa de 3% (três por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou 

negligência,  a  Contratada  infringir  qualquer  das  demais  obrigações  contratuais, 

salvo quanto ao cronograma; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 

(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  Autoridade  que  aplicou  a 

penalidade por:

1. cometer fraude fiscal;

2. apresentar documento falso;

3. fizer declaração falsa;

4. comportar-se de modo inidôneo;

5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;

6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;

7. não mantiver a proposta.

8.1.3 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

8.1.4 Quando o valor global das multas aplicadas atingir o percentual de 20% (vinte 

por  cento)  do  valor  contratual,  o  Contratante  poderá  rescindir  unilateralmente  o 

Contrato. 

8.2 As sanções previstas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis.

8.3 As multas  porventura aplicadas  serão descontadas dos pagamentos  devidos  pelo 

CONTRATANTE ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente.

8.4 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados.

9 CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O presente contrato poderá ser aditado nas hipóteses previstas em Lei ou no caso de 

acréscimo ou diminuição  do objeto  pelo  CONTRATANTE, a fim de ajustá-lo  às novas 

condições de preços, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do acordo. 

9.2 A tolerância por qualquer das partes ao descumprimento das cláusulas e condições 

aqui  estabelecidas,  não  será  admitida  como novação  ou  renúncia,  podendo  a  parte 

prejudicada exercer seus direitos a qualquer tempo

9.3 O presente  instrumento  constitui  o  único  acordo  existente  entre  as  partes  com 

relação ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos, acordos ou compromissos, 

escritos ou verbais, anteriormente ajustados entre as partes, que perderão seus efeitos.

9.4  Qualquer  alteração  deste  contrato,  bem como quaisquer  comunicações  somente 

poderão ser feitas e produzirão efeitos, se efetuadas por escrito e assinadas pelas partes, 

formalizadas  por  carta protocolada,  telegrama ou mensagens enviadas  por  fac-símile 

confirmando seu recebimento.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – FUNDAMENTO LEGAL

10.1 A aquisição,  consubstanciada no presente contrato  decorre de procedimento  de 

licitação nº 150014, carta convite nº 02/14, com fundamento na Lei nº 8.666/93.

10.2 Aplicam-se a este contrato a lei nº 8.666/93, a que se vincula este contrato, além 

de  se  submeter,  também  aos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, fica eleito o 

foro  da Justiça  Federal  do Paraná,  Subseção Judiciária  de Curitiba,  com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 
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02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, após terem-no lido e achado 

conforme, aceitando-o e outorgando-o, em todos os seus termos,  com as 02 (duas) 

testemunhas que também o subscrevem.

Curitiba, __de __de 2014.

CONTRATADA              CONTRATANTE 
TESTEMUNHAS
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