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CONCORRÊNCIA N.º: 001/2018 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS CREA-MG, 
COM SEDE NA AV. ALVARES CABRAL, Nº 1.600, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CEP: 30170-917, 
BELO HORIZONTE/MG, ATRAVÉS DA SUA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E NOS 
TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DO 
DECRETO 6.204/2007, TORNA PÚBLICO QUE SE ACHA ABERTA A LICITAÇÃO MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA, TIPO TÉCNICA E PREÇO, EM REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS 
UNITÁRIOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME 
DESCRITO NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
1 – MODALIDADE 
 
1.1. A presente licitação, modalidade CONCORRÊNCIA, tipo TÉCNICA E PREÇO, EM REGIME DE 
EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, será regida pelo disposto na Lei 8.666/1993 e suas 
alterações, na Lei Complementar 123/2006 e no Decreto 6.204/2007, à qual o proponente se 
submete, e pelos demais termos deste Edital, com os quais desde já concorda (m). 
 
 
2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. As despesas oriundas do presente certame correrão à conta 6.2.2.1.1.01.04.09.002. 
 
 
3 – OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto da presente licitação a Seleção e Contratação de Empresa Especializada de 
Consultoria Técnica em Projetos de Urbanicidade, Rodovia, Alimentos, Meio Ambiente e 
Prevenção e Tratativa a Impacto de Chuvas em Cidades, para desenvolver os serviços detalhados 
no Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 
 
3.2. O serviço deverá ser cotado para fornecimento conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA 
– ANEXO I, bem como ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante deste Edital. 
 
 
4 – DA DESPESA 
 
4.1. A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R$ 2.678.617,03 (DOIS 
MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS 
CENTAVOS), conforme orçamento estimativo, constante do processo de compras 0 9/2018 e Planilha 
Orçamentária. 
678,617, 
4.2. O valor estimado pelo CREA-MG é o limite máximo aceitável por esta Autarquia, sob pena de 
desclassificação, conforme dispõe o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93. 
 
 
5 – INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1. As dúvidas surgidas quanto à interpretação dos documentos desta Licitação e/ou pedidos de 
esclarecimentos sobre os mesmos, deverão ser apresentados por escrito e endereçados à Comissão 
Permanente de Licitação do CREA-MG, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 
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17h00min, até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para apresentação das propostas, no 
seguinte endereço: 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-
MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
CONCORRÊNCIA: N.º: 001/2018 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917 – BELO HORIZONTE/MG 
FAX: (31) 3299-8810 
E-MAIL: licitacoescrea@crea-mg.org.br 

 
OBS.: A CPL não se responsabiliza por solicitações de esclarecimentos encaminhadas por e-
mail, correios ou outro meio indireto de comunicação. 
 
5.2. O prazo final para esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação é de até 01 (UM) DIA 
ÚTIL anterior à data da entrega das propostas. 
 
 
6 – PRAZO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1. Os serviços serão executados no prazo de 12 (DOZE) MESES, de acordo com de acordo com os 
quantitativos e especificações contidos no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, contados da data 
de assinatura da ORDEM DE SERVIÇO, mediante assinatura da CONTRATADA e do FISCAL DO 
CONTRATO, podendo ser aditado de acordo com o interesse das partes e através de Aditivo 
Contratual até o prazo máximo previsto na Lei 8.666/93 e de acordo com o artigo 57- inciso II, por 
tratar de serviço de apoio contínuo ás câmaras especializadas e grupos de trabalho instituídos no 
plenário permanente do Conselho. 
 
6.2. Os serviços serão executados na sede do CREA-MG, nos horários e condições estabelecidos no 
ANEXO I, parte integrante deste Edital e ou estabelecidos pela fiscalização do CREA-MG. 
 
 
7 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
7.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação e que satisfaçam a todas as exigências e normas contidas neste edital e seus anexos. 
 
7.2. Não poderão participar as empresas que se encontrarem em processo de falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas 
que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com as ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 
 
7.3. A simples apresentação da PROPOSTA neste certame implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
7.4. Como requisito para participação nesta CONCORRÊNCIA, o licitante deverá manifestar, no 
momento do credenciamento, mediante declaração por escrito, que está ciente e concorda 
com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação, bem como que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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7.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

 
7.5. Os documentos de habilitação deverão ter validade mínima até a data de apresentação das 
propostas.  
 

7.5.1. DOCUMENTOS QUE VENHAM A TER SEUS PRAZOS DE VIGÊNCIA EXPIRADOS 
ENTRE O DIA DA EMISSÃO DO CADASTRO E A DATA ABERTURA DA LICITAÇÃO, CASO 
ESTA SEJA ADIADA, DEVERÃO SER REVALIDADOS COM SUA APRESENTAÇÃO JUNTO 
AO ENVELOPE DE N.º: 01 – HABILITAÇÃO. 

 
7.6. Fica vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas, bem como de cooperativas. 
 
7.7. Fica vedada a participação, concomitantemente, de empresas cujo quadro societário seja 
composto pelos mesmos sócios ou qualquer um deles. 
 
7.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação, empresa da qual participe, de 
qualquer forma, empregado, membros do Conselho, Inspetores ou dirigentes do CREA-MG. 
 
7.9. A habilitação dos licitantes será verificada por meio da documentação especificada neste edital e 
consulta aos seguintes cadastros: 
 

7.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis 

 
7.9.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
7.9.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
7.9.4. A CONSULTA AOS CADASTROS SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA 
LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, POR FORÇA DO ARTIGO 12 DA LEI 
N° 8.429, DE 1992, QUE PREVÊ, DENTRE AS SANÇÕES IMPOSTAS AO RESPONSÁVEL 
PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROIBIÇÃO DE 
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE PESSOA 
JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO. 
 
7.9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 
7.9. São documentos para habilitação: 
 

7.9.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 
 
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 
 
f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 

7.9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943; 
 
g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 
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h) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
 
i) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
 

7.9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, no MÁXIMO 90 
(NOVENTA) DIAS da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso 
II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
e apresentados na forma da Lei, vedada sua substituição por balanços provisórios, 
exceção feita às empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício 
fiscal, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data da apresentação da proposta; 
 
c) Prova de capital social mínimo integralizado até 31/12/17, correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor ofertado; 
 
d) Demonstração em folha isolada, de que a licitante possui índice de liquidez corrente 
(ILC), índice de liquidez geral (ILG) e índice de solvência geral (ISG), calculados a partir 
do balanço patrimonial do último exercício social, como segue: 
 

LG =    (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)   
             (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 
SG = ___________(Ativo Total)________________ 

        (Passivo Circulante)+(Exigível a Longo Prazo) 
 

LC = _ (Ativo Circulante)_ 
         (Passivo Circulante) 

 
Considerar-se-ão habilitados os licitantes que apresentarem os seguintes resultados: 
 
- Liquidez Corrente – índice maior ou igual a 1,00 
- Liquidez Geral – índice maior ou igual a 1,00 
- Solvência Geral – índice maior ou igual a 1,00 
 

7.9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, em 
nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
e que comprove que a empresa executou, diretamente, serviços compatíveis, com 
aqueles exigidos por este Termo de Referência, bem como expressa declaração de boa 
qualidade dos serviços prestados. (MODELO ANEXO V) 
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a.1) O(s) atestado(s) deve(m) conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 

 período de referência da prestação do serviço; 

 breve resumo das especificações técnicas; 

 nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro 
meio com o qual o CREA-MG possa valer-se para manter contato, se 
necessário. 

 
a.2) O CREA-MG se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade dos serviços 
de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na alínea “a, 
 

a.1) O(s) atestado(s) deve(m), obrigatoriamente, ser emitido(s) por cliente final, e conter 
o nome completo, endereço e o telefone fixo de contato do(s) atestador(es), “e-mail” ou 
qualquer outro meio com o qual o Crea-MG possa valer-se para manter contato, se 
necessário. 
 
a.2) O Crea-MG se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade dos 
serviços/produtos de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na alínea “a”. 
 
a.3) somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas no §§ 1º 
e 3º do art. 30 da Lei de Licitações. 
 
a.4) Os atestados mencionados deverão conter elementos suficientes que permitam a 
análise por parte do setor técnico do CREA-MG, e neles deverão constar no mínimo as 
informações contidas no modelo do Atestado de Capacidade Técnica e as exigidas neste 
edital. 

 
7.9.5. OUTROS DOCUMENTOS 

 
7.9.5.1. Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
administração pública das 3 (três) esferas do governo, além de declaração de que a 
empresa não possui trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, ou qualquer trabalho de menores de 16 anos, segundo 
determina o inciso V do artigo 27 da lei federal 8.666/93 (com redação dada pela lei n.º 
9.854 de 27 de outubro de 1999) salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 
forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir: 
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, 
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do diretor ou representante legal 

 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, 
que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos 
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma 
da Lei. 



 
 

Página 7 de 83 

 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do diretor ou representante legal 

 
7.10. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e 
horários estipulados neste Edital. 
 
7.11. O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou 
entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital. 
 
7.12 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

a) Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º 
do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 
da referida Lei Complementar. 
 

a.1) A declaração acima exigida deverá apresentada como condição de participação na 
qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, a fim de 
viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006. (MODELO ANEXO XI) 
 

b) Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complementar 
n.º: 123, de 14/12/2006: 
 

b.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do CREA-MG, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
b.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81, da Lei n.º: 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado ao CREA-MG convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
c) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato. 
 

7.13. Serão aceitos documentos que, relativamente à regularidade fiscal, expressem sua validade, 
desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, nem determinada 
pela CPL, expedido há 180 (cento e oitenta) dias, no máximo, da data de apresentação das 
propostas. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica. 

 
7.13.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Supervisão de Contratos, 
Convênios e Licitações do CREA-MG, sendo reservada a esta o direito de exigir 
apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
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7.14. A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a 
data de abertura do certame. 

 
7.15. Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com 

emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as 
exigências de habilitação. 

 
7.16. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento de qualquer dos documentos 

exigidos fora das datas e horários estipulados neste Edital, ressalvados o direito da CPL em 
exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar necessárias sobre os documentos 
apresentados. 

 
7.17. O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou 

entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital. 
 
7.18 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 
7.19 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  
 
7.20. A apresentação da proposta comercial por parte do licitante significa o pleno conhecimento e 

sua integral concordância com as cláusulas deste edital. 
 
 
8 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, nem determinada pela Comissão Permanente de Licitação, 
expedido há 180 (cento e oitenta) dias no máximo, na data de apresentação das propostas. Não 
estão incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica. 
 
8.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues devidamente autenticados por cartório 
competente, ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo reservado a CPL o direito de 
exigir apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 
8.3. A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a data 
de abertura das propostas. 
 
8.4. Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com 
emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências 
de habilitação. 
 
8.5. A inabilitação importa em preclusão do direito de participar da fase de julgamento das propostas. 
 
 
9 – ABERTURA 
 
9.1. A abertura das propostas dar-se-á, em ato público, com ata lavrada e assinada pelos licitantes 
presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, no HORÁRIO PREVISTO DAS 09H00MIN DO 
DIA 05/09/2018, devendo a licitante entregar à Comissão Permanente de Licitação, na Sede do 
CREA-MG, situado na Av. Álvares Cabral, n.º: 1600, 4º andar, bairro: Santo Agostinho, Belo 
Horizonte/MG, 03 (três) envelopes distintos, hermeticamente fechados e com os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N.º 1 – HABILITAÇÃO 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2018 
NOME DO PROPONENTE: 
DATA DE ABERTURA: 05/09/2018 

 
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIAN.º:001/2018 
NOME DO PROPONENTE: 
DATA DE ABERTURA: 05/09/2018 
 
ENVELOPE N.º 3 – PROPOSTA COMERCIAL 
CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2018 
NOME DO PROPONENTE: 
DATA DE ABERTURA: 05/09/2018 

 
9.2. PROPOSTA COMERCIAL/PLANILHA ORÇAMENTARIA - As propostas comerciais deverão ser 
digitalizadas por meio eletrônico e impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas 
e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao CREA-MG ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III – Proposta Comercial, 
deste edital, devendo ainda constar: 
 

9.2.1. Razão social, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-mail e fax da 
empresa proponente; 
 
9.2.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 DIAS, contados da data de abertura da 
sessão pública; 

 
9.2.3. Prazo para início da execução do objeto, que será a partir da assinatura da ORDEM DE 
SERVIÇO, mediante as assinaturas da CONTRATADA e do FISCAL DO CONTRATO. 
 
9.2.4. O licitante deverá observar o valor máximo especificado, sob pena de desclassificação 
de sua proposta. 
 
9.2.5. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA COMERCIAL COM VALOR GLOBAL 
SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 4 – DA DESPESA, DO PRESENTE 
EDITAL. 
 
9.2.5.1. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA COMERCIAL COM VALOR DE HORA 
INDIVIDUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO 
PRESENTE EDITAL. 
 
9.2.6. A proposta comercial não possui anexos, além do solicitado no presente edital. 
 
9.2.7. Na readequação da proposta comercial, o desconto deverá ser distribuído linearmente 
entre todos os itens da planilha proposta comercial, ou seja, o mesmo desconto global será 
dado em todos os itens da planilha. 

 
9.3. Não será permitido, em qualquer hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e 
horários estipulados neste Edital. 
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9.4. O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal ou 
entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital. 
 
9.5. Serão devolvidos, devidamente lacrados, os ENVELOPES PROPOSTA TÉCNICA E 
COMERCIAL dos licitantes inabilitados, após o término de todo o trâmite licitatório. 
 
9.6. Os preços oferecidos na PROPOSTA COMERCIAL devem ser apresentados com apenas 02 
(duas) casas decimais. 
 
9.7. Para obtenção dos preços totais aplicar-se-á o critério de arredondamento universal, quando da 
ocorrência de frações de centavo. 
 
9.8.  Em caso de divergências entre os preços unitário e total prevalecerá o preço unitário, da mesma 
forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 
 
9.9. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser 
repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada. 
 
9.10. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
 
10 – CREDENCIAMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com a 
identificação e o credenciamento dos sócios-diretores e/ou representantes legais das licitantes, no 
local, data e hora previstos neste Edital, após o que serão abertos e analisados os envelopes 
numerados, contendo os documentos para Habilitação, Propostas Técnicas e as Propostas 
Comerciais. 
 
10.2. Do Credenciamento 
 

10.2.1. Na sessão pública para recebimento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL o proponente/representante deverá se 
apresentar para credenciamento junto à CPL, devidamente munido dos seguintes documentos: 

 
10.2.1.1. Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada; 
 
10.2.1.2. Declaração que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital 
e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 
(MODELO ANEXO VII); 
 
10.2.1.3. Declaração, sob pena de ser suspensa a sua participação neste processo 
licitatório, a qualquer tempo, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 
acordo com a Instrução Normativa nº 2, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do MPOG, de 16 de setembro de 2009; (MODELO ANEXO VII); 
 
10.2.1.4. Carteira de identidade ou outro documento equivalente; 
 
10.2.1.5. Contrato Social ou última alteração social consolidada. 
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10.3. O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á ATRAVÉS DE CREDENCIAL, PROCURAÇÃO SIMPLES, 
OU DOCUMENTO QUE COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA FORMULAR 
OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO 
CERTAME, EM NOME DO PROPONENTE, ACOMPANHADO DO ATO CONSTITUTIVO. (MODELO 
ANEXO VIII) 
 
10.4. Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas estes 
representantes credenciados, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.5. Somente será credenciado um representante para cada licitante, com poderes legais para 
representá-la. 
 
10.6. Outro representante não credenciado junto ao CREA-MG poderá participar da reunião como 
ouvinte, não lhe sendo permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer observação em 
ata. 
 
10.7. Concluído o recebimento dos envelopes, proceder-se-á à abertura dos mesmos, em três fases. 
 
10.8. A primeira fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 1. 
 
10.9. A Documentação será verificada pela Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará 
juntamente com os representantes das licitantes, ficando à disposição dos interessados para exame e 
eventual manifestação. 
 
10.10. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá interromper a sessão 
pública para julgamento dos documentos de habilitação e, após o julgamento, divulgar seu resultado 
nessa mesma sessão. Neste caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá dar continuidade aos 
trabalhos, passando para a segunda fase do procedimento, desde que todas as licitantes expressem 
desistência de recursos, renunciando assim ao direito de impugnar o resultado da habilitação. 
 
10.11. Caso a Comissão Permanente de Licitação decida não divulgar o resultado nessa mesma 
sessão, ela será encerrada, sendo os licitantes intimados posteriormente da decisão, através de 
publicação no DOU, salvo hipótese de comunicação direta, com comprovação de recebimento, ou em 
ata com a assinatura de todas as licitantes participantes. 
 

10.11.1. Os ENVELOPES N.º 2 e 3, contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, 
serão rubricados em sua parte externa pelos representantes das licitantes. 

 
10.12. A segunda fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 2, contendo as PROPOSTAS 
TÉCNICAS. 
 
10.13. Após a abertura dos Envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e decorrido o prazo estipulado no art. 
109, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93, ou ainda transcorrido este, sem interposição de recursos, 
ou havendo desistência expressa de todos os licitantes relativamente ao prazo recursal, passar-se-á, 
então, à abertura dos Envelopes "PROPOSTA TÉCNICA". 
 
10.14. A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada devidamente assinada pelo proponente, 
sem emendas, entrelinhas e/ou borrões que possam prejudicar sua compreensão e autenticidade. A 
proposta deverá obrigatoriamente seguir o disposto no ANEXO I (requisitos técnicos e critério de 
classificação das propostas técnica e preço). 
 
10.15. Deverão ser apresentados todos os quadros listados no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
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10.16. Os critérios de julgamento das PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL seguirão o 
estabelecido no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL. 
 
10.17. A terceira fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 3, contendo as PROPOSTAS 
COMERCIAIS. 
 
10.18. Ao encerramento de qualquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento 
de fatos relevantes que ocorrerem, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 
 
10.19. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas nesta 
CONCORRÊNCIA, às Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens deste Edital, ou 
forem elaboradas com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou comprovadamente 
inexequíveis. 
 
10.20. Em caso de empate, será feito o sorteio previsto no Parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei 8.666/93, 
independentemente da presença dos licitantes ou seus prepostos, após convocados. 
 
10.21. Será considerado vencedor o licitante que alcançar a maior nota de Avaliação Final. 
 
 
11 – VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 
11.1. As propostas deverão ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação, 
conforme § 3º, do art. 64, da Lei n.º: 8.666/93; 
 
 
12– PREÇOS  
 
12.1. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos 
diretos e indiretos julgados necessários pela proponente, assim como previsão de custos referentes à 
data base de mão de obra envolvida no Contrato, e todas as incidências que sobre eles possam 
recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros. 
 
12.2. Em caso de divergências entre os preços unitário e total, prevalecerá o preço unitário, da 
mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 
 
12.3. A contratada será exclusivamente responsável pelos encargos sociais e trabalhistas devidos ao 
pessoal envolvido no fornecimento. 
 
 
13 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1. O CREA-MG exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos serviços 
objeto deste Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato não 
exime a LICITANTE / CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante o CREA-MG 
ou terceiros. 
 
13.2. A fiscalização do contrato estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações, 
necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
13.3. A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos 
poderes para praticar atos, nos limites do Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e, 
qualquer direito do CREA-MG, devendo: 
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 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 
estabelecidas; 

 Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada 
inconveniente; 

 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços objeto do 
Contrato, encaminhados pela CONTRATADA; 

 Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 
exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no 
Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 
CONTRATADA. 

 Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados; 

 Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO". 

 Exigir que os responsáveis pela execução do objeto observem as exigências legais sobre a 
documentação e procedimentos necessários; 

 Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das etapas já 
concluídas, para liberação de pagamentos de medições / parcelas, de modo a evitar 
pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos; 

 Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços. 
 
13.4. O CREA-MG, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito de exercer 
durante todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive 
quanto ao pessoal da CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e 
apresentação. 
 
 
14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / FATURAMENTO 
 
14.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CREA-MG, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, consideradas as condições estabelecidas na minuta contratual, 
(MINUTA ANEXO IX) deste Edital. 
 

14.1.1. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao FGTS 
(CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas Municipal, Estadual e Federal. 
 
14.1.2. O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios elaborados com a 
observância do Termo de Referência. 
 
14.1.3. A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos Relatórios. 

 
14.2. Por se tratar de consultoria técnica através de fornecimento de homem x hora para produção de 
relatórios, peças técnicas, cartilhas orientavas, palestras, Workshops, audiências públicas e demais 
serviços constantes do objeto contratado, o pagamento á contratada  se dará em conformidade com a 
utilização do material humano X produtos X serviços realizados, durante o mês de prestação de 
serviço, de acordo com as ordens de serviços previamente expedidas para cada trabalho a ser 
realizado, obtido pelo produto das quantidade e preços unitários ofertados na planilha de preços 
constante do edital, liberados através das O.S. previamente autorizadas, que deverá ser 
acompanhada dos documentos comprobatórios da sua realização, ainda, mediante a apresentação 
das notas fiscais discriminativas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento e 
aceite dos relatórios, pelo setor requisitante. 
 
14.3. O CREA-MG disporá de 03 (três) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal, para o 
"aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o 
serviço não será aceito ou o bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou 
reposição, sendo sustado o pagamento. 
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14.4. Caso sejam constatados, pelo CREA-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos 
referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de 
reapresentação, pela CONTRATADA, das notas fiscais e faturas ou notas fiscais-faturas, 
devidamente retificadas, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os 
valores faturados. 
 
14.5. Constatadas pelo CREA-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a 
glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a CONTRATADA 
para recolhimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da 
notificação. 
 
14.6. Ocorrendo paralisação dos serviços/fornecimento, por decisão do CREA-MG, o pagamento se 
fará por medições dos serviços/fornecimento executados e aceitos. 
 
14.7. As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições idênticas 
às estipuladas no ANEXO III, conforme estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, 
prevalecendo para efeitos de pagamento o critério de arredondamento universal quando da 
ocorrência de frações de centavos. 
 
14.8.As faturas deverão ser encaminhadas para: 
 

CREA-MG 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 11º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917, EM BELO HORIZONTE/MG 

 
14.9. Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as partes (MINUTA 
ANEXO IX). 
 
14.10. O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta do licitante 
vencedor. 
 
 
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1.  A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos 
serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais. 
 
15.2.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
 
b) multa: 
 
b.1) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do 
serviço/produto, pela recusa em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 
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b.2) moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor total do serviço/produto, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% 
(dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato; 
 
b.3) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
serviço/produto, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão 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 alínea anterior. 

 
15.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
15.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 19.2 poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
15.2.3. A sanção estabelecida na alínea “d” do subitem 19.2 é de competência exclusiva da 
autoridade competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos 
de sua aplicação.  

 
15.3. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da notificação enviada pelo (órgão ou entidade). 
 
15.4. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente no 
CREA-MG em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei. 
 
15.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado. 
 
15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso da aplicação da 
penalidade descrita na alínea “d” do subitem 19.2, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações legais. 
 
15.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
15.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
 
16 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 
 
16.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
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poderá ser também aplicada àqueles que: 
 

16.1.1. retardarem a execução do certame; 
 
16.1.2. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a ADMINISTRAÇÃO e, 
 
16.1.3 fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 
 
17 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1. Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 
 
17.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 
 
 
18 – DO CONTRATO 
 
18.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 
convocado para firmar o TERMO DE CONTRATO ou instrumento equivalente, nos termos da 
proposta aceita. 
 
18.2. São condições para a assinatura do contrato: 
 
Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente e/ou por carta ou contrato de 
intenção, com firma reconhecida, indicando que, em caso de êxito da LICITANTE no certame, o 
profissional assumirá obrigação de prestar os serviços objeto do presente certame os seguintes 
profissionais, com as suas respectivas comprovações solicitadas: 
 
A equipe técnica deverá ser constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais: 
 

18.2.1 – COORDENAÇÃO GERAL 
01 engenheiro Civil Sênior com experiência comprovada em Apoio Técnico e Consultoria, 
Supervisão, Assessoria Técnica nas área de Saneamento, recursos hídricos, meio ambiente e 
transportes, pelo maior período de anos apresnetado na proposta técnica. 
 
18.2.2 – COORDENAÇÃO TÉCNICA 
01 engenheiro civil sênior com experiência comprovada em serviços de apoio técnico e 
consultoria pelo maior período de anos apresnetado na proposta técnica. 
 
18.2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ORIENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES 
MUNICIPAIS, ESTADUAL E FEDERAL, E MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 01 Engenheiro Civil/ (ênfase Transporte e/ou saneamento) 

 01 Engenheiro Civil/Arquiteto Urbanista 
 
18.2.4 - ELABORAÇÃO DERELATÓRIOS ORIENTATIVOS, PALESTRAS TÉCNICAS, APOIO 
TÉCNICO A MONTAGEM DE EDITAIS 
01 Engenheiro Civil Sênior (Experiência em Elaboração de Termo de referência e Editais) 
 
18.2.5 – ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDIRICOS 
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01 Engenheiro Civil Sênior e/ou Ambiental – Formação ou especialização em Engenharia 
Sanitária com experiência comprovada em recursos hídricos e trabalhos ambientais. 
 
18.2.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS  
01 engenheiro civil (Engenharia Pública) – pleno com experiência comprovada em serviços 
públicos, com pelo menos cinco anos (pleno).  
01 engenheiro júnior Formação: Bacharel em Engenharia civil, com registro no CREA 
atualizado,  
 
18.2.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO 
ENGENHEIRO 
01 economista (ênfase relações de trabalho/sindicais): Formação: Bacharel em Economia, Com 
registro atualizado no COREN, com pós-graduação Stricto sensu em 
Economia/Administração/Estatística.  
Comprovação: a) Diploma de graduação emitido por instituição formalmente credenciada pelo 
MEC, b) Diploma ou ata de defesa de dissertação emitida por programa de pós-graduação 
Stricto sensu em Economia/Administração, obtido(s) ou revalidado(s) em instituição(ões) 
credenciada(s) junto ao MEC. 

 
18.2.8 - Apoio ao Colégio Estadual de Representantes 
Engenheiro Consultor (Para Atividades: Agrosilvipastoril, Transporte, Saneamento, Urbanismo, 
Industrial, Mineraria, Energia e mudanças climáticas, Ambiental) Acima de 15 anos de 
formação. 

 
18.2.9 - Apoio Técnico na elaboração de peças e projetos especiais dos grupos de trabalho 
instituídos pelo Plenário do Conselho 
Engenheiro Pleno Pós-graduado em Segurança do Trabalho (legislação trabalhista) 
 

A - A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada, juntamente com a apresentação de 
seus currículos, no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços, ou quando solicitada 
pelo CREA-MG. 

 
B - Os profissionais deverão estar devidamente registrados na entidade de fiscalização do exercício 
profissional competente. 

 
C - A comprovação de vínculo da equipe com a CONTRATADA deverá ser feita no ato da 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, através de Contrato Social que demonstre ser 
sócio proprietário da empresa, ou Contrato de Prestação de Serviços, ou ainda Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) devidamente anotada. 

 
D - A CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados, profissionais com 
perfis e qualificações adequados, mantendo ao longo da vigência do contrato de prestação de 
serviços de todas as condições mínimas que foram apresentadas na fase de habilitação e 
qualificação no processo licitatório. 

 
18.3. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 
máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax 
ou correio eletrônico. 
 
18.4. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para o início da prestação do serviço, decorrente 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
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18.5. Caso o vencedor da licitação não faça a comprovação da documentação prevista, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, poderá ser 
convocado outro licitante, para, após a reabertura da sessão pública, conforme as regras previstas no 
presente edital, e o atendimento das demais exigências deste Edital, assinar o contrato, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
18.6. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o 
contrato, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, 
verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar o contrato. 
 
18.7. GARANTIA CONTRATUAL 

 
18.7.1. Será exigido que a CONTRATADA apresente a CONTRATANTE, em até 5 dias da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor constante da proposta, mediante uma das seguintes modalidades: 
 

a. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
Observação: No caso de prestação da garantia na modalidade de caução em 
dinheiro, a empresa vencedora do certame deverá efetuar depósito na conta bancaria 
indicada pela Contratante e apresentar o comprovante ao CREA-MG no ato da 
assinatura do contrato. 
 
b. Seguro-garantia. 
 
c. Fiança-bancária. 
 

18.7.2.  A garantia deverá ser mantida durante toda a execução do contrato; 
 
18.7.3. No caso de alteração do valor contratado, por acréscimo ou supressão, a garantia 
deverá ser atualizada, a fim de manter o percentual correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor contratado; 
 
18.7.4. No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será 
executada para ressarcimento ao CREA dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 
8.666/1993; 
 
18.7.5. A garantia, ou seu saldo, somente será restituída à empresa CONTRATA após o 
recebimento definitivo do objeto do presente certame. 
 
18.7.6. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis e obedecendo o princípio do 
contraditório, o CREA-MG recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir dos prejuízos 
que lhes sejam causados pela CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A 
CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas após sua notificação. 

 
 
19 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Não será considerada qualquer opção ou alternativa que não esteja explicitada neste Edital. 
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19.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas nesta 
CONCORRÊNCIA, às Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens deste Edital, ou 
forem elaboradas com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou comprovadamente 
inexequíveis. 
 
19.3. Não será classificado o licitante que tenha sido declarado inidôneo pelo CREA de qualquer das 
unidades da Federação, ou por qualquer órgão público da Administração direta ou indireta, ou ainda, 
que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com o CREA-MG. 
 
19.4. O CREA-MG poderá reduzir ou ampliar o objeto desta licitação, na vigência do contrato ou da 
validade da proposta, hipótese em que se fará o ajuste correspondente e proporcional ao seu preço, 
mantidas as condições gerais do contrato ou da proposta como foi formulada, respeitados os limites e 
forma estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
 
19.5. Os prazos estabelecidos no presente Edital, bem como nas respectivas propostas, sempre 
iniciam e terminam em dia de expediente no CREA-MG, prorrogando-se para o primeiro dia útil, 
quando recaírem em dia que não houver expediente, e serão sempre considerados dias corridos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário,  

 
19.6. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover, em qualquer fase da Licitação, 
diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão ser 
suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência. É vedada a inclusão de 
documento ou informação que deveria ter sido anteriormente apresentado. 
 
19.7. O CREA-MG se reserva o direito de reduzir, transferir, revogar, anular, adiar ou suspender a 
presente licitação, no total ou parte, na forma prevista na Lei no 8.666/93. 
 
19.8. O CREA-MG não considerará qualquer alegação da proponente no que diz respeito a omissão, 
incompreensão ou incorreta interpretação deste Edital ou de seus anexos. 
 
19.9. Os dados fornecidos às proponentes para informações e preparo das propostas não excluem 
sua total responsabilidade, ficando a seu critério efetuar averiguações próprias, no sentido de 
cientificar-se das condições que poderão afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou serviços. 
 
19.10. As licitantes são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das 
informações constantes dos documentos apresentados pelas mesmas.  
 
19.11. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, podendo ser impugnado por irregularidade 
na aplicação das disposições legais. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação o 
licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do prazo legal, falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
19.12. A administração poderá, a qualquer momento, pronunciar a existência de vício no edital, 
sendo-lhe lícito promover a invalidação parcial ou total, conforme o vício verificado. 
 
19.13. Recursos, bem como as contrarrazões, quanto aos atos da Administração, decorrentes da 
aplicação da Lei 8.666/93, neste processo licitatório, deverão ser apresentados por escrito e 
endereçados à Comissão Permanente de Licitação do CREA-MG, no horário de 08h00min às 
12h00min e 13h00min às 17h00min, no seguinte endereço: 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CREA-MG 
CONCORRÊNCIA N.º: 001/2018 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917 – BELO HORIZONTE/MG 
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FONE: (31) 3299- 8805 / (31) 3299-8785 / FAX: (31) 3299-8810 
 
19.14. Todo e qualquer ônus referente a direito de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros de direito de terceiros, bem como a responsabilidade por violação dos 
mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da CONTRATADA, que 
deverá responder pelos mesmos e defender a CONTRATANTE, em juízo ou fora dele, contra 
reclamações relacionadas com o assunto. 
 
19.15. A CPL, no interesse da ADMINISTRAÇÃO, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 
 
19.16. Nos julgamentos, a CPL poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
19.17. Em razão da natureza jurídica de entidade autárquica federal do CREA-MG, a Justiça Federal 
– Seção Judiciária de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas é competente para conhecer e julgar as 
questões judiciais decorrentes desta CONCORRÊNCIA. 
 
 
20 – DA DURAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO DO PREÇO  
 
20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
 
20.2. Após o período de 12 (Doze) meses, contados da data de abertura do certame, poderá haver 
reajuste dos preços tendo como base o índice IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 meses, com 
referência no 2º (segundo) mês anterior ao vencimento, ou na falta ou extinção deste, pelo índice 
permitido por lei vigente na época do reajuste, para efeito de correção do valor. 
 
 
21 – ANEXOS 
 
21.1. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

 
ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO III  PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO IV  MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 
ANEXO V  MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
ANEXO VI  MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
ANEXO VIII MODELO DE PROCURAÇÃO 
ANEXO IX  MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO X  BRIEFING 
ANEXO XI  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 

Belo Horizonte, _____ de __________________ de 2018 
 
 

Filipe Ribeiro Pereira Goulart 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Crea-Minas 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Este Termo de Referência tem como objetivos: 
 
1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado; 
1.2. Estabelecer o método de planejamento gerencial das atividades; 
1.3. Estabelecer o nível de qualidade desejado para os produtos e serviços; 
1.4. Estabelecer os critérios de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante a 

vigência do contrato de prestação de serviços;  
1.5. Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas 

durante a vigência do contrato de prestação de serviços.  
 
 
2. OBJETO 
 
Seleção e contratação de empresa especializada de consultoria técnica em projetos de urbanicidade,, 
rodovia, alimentos, meio ambiente e prevenção e tratativa a impacto de chuvas em cidades 
 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
I – APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS, CREA-MG 
 
A Gestão Estratégica do CREA-MG para o período 2018–2020 definiu e validou os seguintes eixos 
estratégicos: 
 

 Exercício profissional 

 Controle orçamentário 

 Gestão e planejamento 

 Inserção social. 
 
Diante dos levantamentos efetuados nos fóruns das 12 regionais do CREA-MG e Inspetorias 
espalhadas no território minério, a comunidade técnica da engenharia levantou propostas de políticas 
públicas em 05 eixos selecionados: ALIMENTOS, RODOVIAS, MEIO AMBIENTE, IMPACTO DAS 
CHUVAS E URBANICIDADE, os quais geraram diversos cadernos contendo o conteúdo das políticas 
públicas necessárias ao desenvolvimento de cada região.  Faz-se necessário o monitoramento das 
propostas elaboradas em cada região, oportunizando as novas administrações municipais a partir de 
2018 abrir o debate das propostas diante dos entes federados com apoio da comunidade técnica, 
através das inspetorias do CREA_MG espalhadas em 63 cidades estado de Minas Gerais, 12 
Escritórios de representação e 05 postos de atendimento (em anexo).   
Entre outras iniciativas estratégicas propostas, destaca-se o apoio às Câmaras Temáticas, que tem 
atuado de forma decisiva na articulação e planejamento, com intuito de oferecer para a sociedade 
mineira estudos, proposições e projetos sobre grandes temas da engenharia. Elas estão constituídas 
em câmaras especificas de acordo com a dinâmica e surgimento de novas demandas. Outra iniciativa 
em defesa do desenvolvimento regional e estadual foi a criação do colégio de representantes 
Institucionais com representatividade em diversos Conselhos e a participação direta de profissionais 
do CREA-MG, o qual necessitara de uma sistemática de acompanhamento e controle, e suporte 
técnico para tomada de decisões para atendimento á política de desenvolvimento regional e nacional, 



 
 

Página 22 de 83 

de acordo com os assuntos de interesse institucionais da engenharia. Os grupos de trabalhos 
instituídos no plenário do conselho, lidam com assuntos de interesses dos profissionais e empresas 
registrados no Conselho, os quais merecem o desenvolvimento de ações de particularizadas, que 
geram  pautas de trabalhos junto aos entes federados e congresso nacional que discutem projetos de 
lei, que são de inerentes ao sistema profissional, interferindo diretamente nas profissões, onde, 
podemos citar como exemplo:  reforma da lei 8666/93, projeto de lei TD 171 que abre o mercado 
nacional a profissionais e empresas estrangeiras sem a necessidade de registro no sistema 
CONFEA/CREA, criando uma concorrência desleal com os técnicos e engenheiros formados nas 
universidades brasileiras. Todas estas atividades necessitam de implementações através de 
pareceres técnicos por profissionais não pertencentes aos quadros de funcionários do conselho, que 
possuem conhecimento específico nas áreas as quais necessitam de apoio técnico para apoiar as 
decisões plenárias, como também atender a principal missão da gestão que é defender os interesses 
sociais e humanos, promovendo a valorização profissional, o desenvolvimento sustentável e a 
excelência do exercício das atividades profissionais. 
 
II – ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ORIENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS, 
ESTADUAL E FEDERAL, NA DIVULGAVAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO, AÇÃO 
FISCALIZADORA DA ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS E MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFINIDAS NOS ENCONTROS DAS 12 REGIONAIS DO CREA-MG 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA OS EIXOS: ALIMENTOS, RODOVIAS, MEIO AMBIENTE, 
IMPACTO DAS CHUVAS E URBANICIDADE. 
 
Visando o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico com sustentabilidade em nosso 
estado, foram realizados pela comunidade técnica dos profissionais da engenharia 12 encontros em 
cada regional do CREA-MG no estado de Minas Gerais, onde foram discutidas e levantadas 
contribuições para reflexão e busca de soluções para as principais demandas de cada região em 
cinco eixos temáticos: rodovias, alimentos, meio ambiente, impacto das chuvas e urbanicidade, além 
do envolvimento de vários órgãos governamentais e municipais, para busca do desenvolvimento 
regional, os quais geraram proposta de soluções para os problemas nas diversas regiões do estado, 
cadernos com os registros dos principais problemas que assolam cada região. Todo este cabedal de 
problemas contextualizados, contaram com a participação direta de mais de 6500 profissionais em 
todo o estado. Torna-se o monitoramento destas propostas aos novos administradores municipais 
que estão assumindo as novas legislaturas a partir de 2018, dando conhecimento a estes 
administradores das demandas regionais em conformidade com as políticas públicas de 
sustentabilidade para as novas administrações bem como acompanhamento da regularidade neste 
conselho dos profissionais e empresas envolvidas com os eixos temáticos. Para que as propostas 
sejam conhecidas por parte das novas administrações municipais, a contratada deverá produzir 
palestras, workshops e demais eventos para dar conhecimento e corresponsabilidade social das 
valiosas discussões relevantes aos cinco eixos temáticos e as atribuições do CREA MG.  Outra 
atividade será o apoio técnico às seguintes questões: 
 

  Divulgar o diagnóstico regional a todos os interessados através do material impresso. 

 Auxiliar os municípios nos seus encaminhamentos; 

 Apoiar os cursos de capacitação e mobilizar profissionais, universidades e sociedade civil; 

 Divulgar e apoiar a celebração de convênios dos municípios com o CREA-MG; 

 Fomentar a participação do setor público, de profissionais do Sistema Confea/CREA e 
entidades de classe nas discussões e encaminhamentos de propostas relativas aos eixos 
Alimentos, impacto das chuvas, meio ambiente, urbanicidade e rodovia; 

 Divulgar as atribuições do Conselho e reforçando a ação fiscalizadora do exercício 
profissional 

 
Abaixo apresentamos os mapas, das regionais do estado onde estão presentes as inspetorias do 
CREA-MG por microrregião do estado. 
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2.1 - REGIÔES DO ESTADO COM REGIONAIS DO CREA 
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REGIÃO REGIONAL CIDADE ENDEREÇO TELEFONE 

NORTE NORTE MONTES CLAROS 
AV. NORIVAL GUILHERME 

VIERA, 70 - IBITURUNA 
(38) 3221-3839 

LESTE NORDESTE 
GOVERNADOR 

VALADARES 
AV. JEQUITINHONHA, 220 - 

ILHA DOS ARAUJOS 
(33) 3271-9061 

TRIANGULO NOROESTE PATOS DE MINAS 
AV. PADRE ALMIR NEVES 

MEDEIROS, 116 - 
SOBRADINHO 

(34) 3814-0534 

LESTE VALE DO AÇO IPATINGA 
RUA UBERLÂNDIA, 96- 

CENTRO 
(31) 3823-0424 

METROPOLITANA METROPOLITANA CONTAGEM 
RUA HUNGRIA, 52 – NOVO 
ELDORADO, CONTAGEM - 

(31) 3391-6959 

CENTRAL CENTRO OESTE DIVINÓPOLIS 
RUA RIO DE JANEIRO, 766 

- CENTRO 
(37) 3222-9049 

TRIANGULO TRIANGULO UBERLANDIA 
AV. ANSELMO ALVES DOS 

SANTOS, 1240 - SANTA 
MÔNICA 

(34) 3236-8180 

TRIANGULO RIO GRANDE UBERABA 
AV. LEOPOLDINO DE 

OLIVEIRA, 1020 - PARQUE 
DO MIRANTE 

(34) 3316-8115 

SUL CENTRO SUL VARGINHA 
RUA PRES. ARTHUR 

BERNANDES, 240 - VILA 
PINTO 

(35) 3212-7221 

SUL SUL POUSO ALEGRE 
AV. DR. JOÃO BERALDO, 

370 - CENTRO 
(35) 3425-0441 

SUDESTE SUDESTE JUIZ DE FORA 
RUA HALFELD, 414 - SALA 

306 A310 - CENTRO 
(32) 3216-4380 

METROPOLITANA BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE 
AV. ALVARES CABRAL, 

1600 - 11º ANDAR - SANTO 
AGOSTINHO 

(31) 3299-8920 
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Relação das Inspetorias e Escritórios de Representação do CREA-MG nas 75 cidades do 
Estado de Minas Gerais (em anexo). 

 
MAPA DAS MICROREGIÕESDO ESTADO COM SEDE DAS INSPETORIAS DO CREA-MG 
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III - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORIENTATIVOS, PALESTRAS TÉCNICAS APOIO 
TÉCNICO A MONTAGEM DE EDITAIS 

 
3.1 – Elaboração de Relatórios Orientativos 
 
Produzir relatórios cuja a finalidade é orientar aos demais entes públicos quanto a aplicação dos 
estudos acerca dos eixos temáticos 
 
3.2 – Elaboração de Palestras Técnicas, relativas as demandas levantadas, como orientação a 
obtenção de recursos para elaboração de planos municipais (Saneamento, Mobilidade Urbana, Plano 
Diretor, Habitação de Interesse Social, Mapeamento de áreas de riscos), etc. 
 
3.3 – Apoio Técnico na Montagem de Editais, relativos as demandas levantadas nos Encontros 
regionais e as definição das atribuições profissionais regimentadas pelo o CREA MG. 
 
IV – ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO, CONSTANDO: MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DO CREA MG NO 
SETOR PUBLICO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUINDO 
ODIAGNÓSTICO E DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PERTINENTES A CADA 
TEMÁTICA, BEM COMO SUPERVISÃO TÉCNICA E CONFECÇÃO PARCIAL DE RELATÓRIO 
TÉCNICO  
 
4.1 Valorização Profissional: Relatório técnico de diagnóstico e desenvolvimento do 
profissional de engenharia no setor público de Minas Gerais; 

 
4.1.1 Atividades: 

 
A elaboração do Relatório Técnico “Diagnóstico” e desenvolvimento do profissional da engenharia 
no setor público de Minas Gerais deverá prever as seguintes atividades: Pesquisa de mercado que 
envolve o diagnóstico da situação laboral do profissional de engenharia no setor público no Estado de 
Minas Gerais; Produção de cartilha com os dados coletados durante da pesquisa de campo. 
Organização de plenárias de divulgação nas sedes das principais inspetorias do CREA-Minas 
(detalhamento na homologação dos serviços).  

 
4.1.2 Produtos: 

 

 Fase 1: Pesquisa de mercado profissional anual 

 Fase 2: Workshops sobre mercado de trabalho no setor público 

 Fase 3: Cartilha incluindo as atividades do CREA MG na fiscalização do exercício profissional. 

 Fase 4: Plenária de divulgação nas sedes das inspetorias do CREA-Minas 
 
4.2 –Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 
4.2.1 – Atividades 
 
Assessoramento para as atividades técnicas, composto por: 
 
. Painel técnico sobre Águas e Saneamento no Estado de Minas Gerais;  
. Seminário sobre Desenvolvimento e meio ambiente (licenciamento ambiental) no Estado; 
. Cartilhas e materiais institucionais sobre os temas ligados ao meio ambiente no Estado de Minas 
Gerais, tendo como base todas as atividades realizadas pela Câmara Temática de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do CREA-MG em 2016 e 2018 e atribuições dos profissionais do CREA MG 
relacionados com o tema. 
. Workshops técnicos 
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4.3 – Desenvolvimento de Políticas Públicas 
 
4.3.1 . Atividades: 
 
Assessoramento para as Atividades Técnicas, composto por: 
 
-Ações de apoio à administrações públicas municipais, compatíveis com a atuação legitimada ao 
CREA-MG, baseada nas leis federais pertinentes ao sistema.  
 
V -APOIO TÉCNICO AO COLÉGIO ESTADUAL DE REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS 

 
5.1 – O CREA-MG, através da sua representatividade técnica se faz presente em vários conselhos 
ligados ao COPAM conforme listagem a seguir: 

 

 
 

Para cumprimento e direcionamento adequado aos seus profissionais, torna-se necessário o 
treinamento, orientação e capacitação técnica dos conselheiros, de acordo com as políticas públicas 
abrangidas nas diversas camaras de atuação nas regionais do CREA-MG. Deverá ser disponibilizado 
aos Conselheiros, apoio e suporte técnico para tomadas de decisão de forma a priorizar com 
responsabilidade, transparência, dever de informar e prestar contas da representatividade perante ao 
CREA-MG. Para tanto a contratada deverá disponibilizar aos conselheiros, horas técnicas de 
profissionais especializados nas mais diversas áreas, para dar diretrizes e uniformização das 
decisões e aprovações dos licenciamentos requeridos pelo COPAM. A contratada deverá fomentar 
um canal de comunicação interna de acesso aos demais conselheiros nas diversas áreas atuação, 
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socializar as tomadas de decisões, e ter como pressuposto básico o desenvolvimento social e a 
sustentabilidade ambiental.  

 
VI -APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E PROJETOS ESPECIAIS DOS GRUPOS DE 
TRABALHO INSTITUÍDOS PELO PLENÁRIO DO CONSELHO. 
 
Apoio Técnico aos grupos de trabalho instituídos no plenário do conselho, de forma a produzir 
relatórios, peças técnicas de apoio aos diversos encaminhamentos relativos ao desempenho dos 
profissionais registrados no conselho e permitir a preservação ética perante a sociedade e autoridade 
técnica. 
Os grupos de trabalhos instituídos no plenário do conselho, lidam com assuntos de interesses dos 
profissionais da engenharia os quais merecem o desenvolvimento de ações inerentes aos 
profissionais e empresas registrados no Conselho, assuntos estes que são pautas de trabalhos junto 
aos entes federados e congresso nacional que discutem projetos de lei, que regulamentam o sistema 
profissional, interferindo diretamente nas profissões.  A Contratada deverá dar suporte técnico a 
Plenária do Conselho nas seguintes atividades: 
 

  Elaborar documentação técnica e propositiva à qual deverá ser encaminhada a Câmara 
Federal e Senado Federal relativa ao projeto de lei n° 559/2013 no que afeta a área de 
contratação de serviços de engenharia e obras. Que é a reforma da lei de licitações 
8666/93.  

 Elaborar audiência pública e workshops com os diversos setores e sindicatos da 
construção, Fiemg, OAB, etc., para discussão efetiva do projeto. 

 Gerar relatório propositivo para encaminhamento e discussão junto a Câmara e Senado 
Federal. 

 Elabora parecer técnico sobre o Projeto de lei TD 171 que abre o mercado nacional a 
profissionais e empresas estrangeiras sem a necessidade de registro no sistema 
CONFEA/CREA, criando uma concorrência desleal com os técnicos e engenheiros 
formados nas universidades brasileiras: Elaborar peça técnica e propositiva para 
arquivamento do Projeto de Lei em referência. 

 Prestar consultoria permanente ao Plenário do Conselho para atendimento a novos grupos 
de trabalhos a serem criados pelo Plenário do Conselho assim que solicitado em ordem de 
serviço específica. 

 
 
4. ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS X PRODUTOS  
 
Por se tratar de consultoria técnica através de fornecimento de homem x hora para produção de 
relatórios, peças técnicas, cartilhas orientavas, palestras, Workshops, audiências públicas e demais 
serviços constantes do objeto contratado, o pagamento á contratada  se dará em conformidade com a 
utilização do material humano X produtos X serviços realizados, durante o mês de prestação de 
serviço, de acordo com as ordens de serviços previamente expedidas para cada trabalho a ser 
realizado, obtido pelo produto das quantidade e preços unitários ofertados na planilha de preços 
constante do edital, liberados através das O.S. previamente autorizadas. 
 
4.1 Descrição dos Produtos 

 Os produtos serão previamente definidos em cada ordem de serviços expedidas de acordo com a 
planilha contratual e o tema a ser desenvolvido. 
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5. CONDICIONANTES PARA ATUAÇÃO DA EQUPE TÉCNICA 
 
5.1 A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada, juntamente com a apresentação de seus 
currículos, no ato da assinatura do contrato de prestação de serviços, ou quando solicitada pelo 
CREA-MG. 
 
5.2 Os profissionais deverão estar devidamente registrados na entidade de fiscalização do exercício 
profissional competente. 
 
5.3 A comprovação de vínculo da equipe com a CONTRATADA deverá ser feita no ato da assinatura 
do Contrato de Prestação de Serviços, através de Contrato Social que demonstre ser sócio 
proprietário da empresa, ou Contrato de Prestação de Serviços, ou ainda Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) devidamente anotada. 
 
5.4 A CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados, profissionais com     
perfis e qualificações adequados, mantendo ao longo da vigência do contrato de prestação de 
serviços de todas as condições mínimas que foram apresentadas na fase de habilitação e 
qualificação no processo licitatório. 
 
 
6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
As atividades serão desenvolvidas de acordo com a planilha orçamentária em anexo. 
 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços produzidos pela Consultora deverão ser documentados e apresentados mensalmente ao 
CREA-MG sob a forma de relatórios formatados de acordo com as normas e especificações 
pertinentes, em conformidade com normas da ABNT atinentes às atividades desenvolvidas.  
No decorrer e na conclusão da obra deverão ser apresentados relatórios técnicos, em 02 (duas) vias, 
na forma impressa colorida e encadernada e, 01 (uma) via em meio magnético (CD-Rom) 
 
7.1 RELATÓRIOS TÉCNICOS  
 
7.1.1. Relatórios Técnicos Mensais de Progresso das “Ordens de Serviço” - “Relatório Técnico 
Mensal” constitui instrumento onde deverão ser registradas todas as ocorrências, instruções e 
decisões tomadas durante o desenvolvimento dos serviços, objeto da contratação. 
 
A Consultora deverá apresentar ao CREA_MG, mensalmente e até o 5º. (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços, juntamente com a medição correspondente, o Relatório 
Técnico de Atividades, contendo, no mínimo, os seguintes aspectos gerenciais: 
 

 Informações contratuais; 

 Descrição das atividades desenvolvidas no período; 

 Pendências e encaminhamentos de soluções; 

 Lista de correspondências recebidas e enviadas; 

 Organograma e relação (e tempo) da equipe técnica alocada; 
 
Acompanhamento físico-financeiro do contrato das obras e serviços, com a indicação objetiva de 
eventuais atrasos e a respectiva solução.   
O Relatório deverá vir acompanhado do respectivo Relatório Fotográfico, apresentado na forma 
acima especificada.   
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Deverão ser informados também, os fatos que possam afetar o prosseguimento dos serviços de 
forma a permitir à CREA-MG a tomada de decisão quanto ao procedimento adequado a ser adotado, 
além de fornecer elementos que permitam uma adequada avaliação do desempenho da empresa 
com relação às suas obrigações contratuais, inclusive sintetizado em forma de gráficos bem como 
movimentação de pessoal e solicitação de serviços.  
 
7.1.2.- Relatórios Técnicos Específicos  
 
Sempre que solicitado a consultora deverá fornecer Relatórios Técnicos Específicos visando subsidiar 
temas específicos.  
Os relatórios compreenderão, dentre outros: Pareceres técnicos relativos a problemas específicos, 
emitidos por consultores especializados, abordando as técnicas consideradas e as respectivas 
justificativas e recomendações, descritos de maneira objetiva e concisa sobre a solução 
recomendada.   
Documentos específicos solicitados para prestação de esclarecimentos junto a entidades reguladoras 
e órgãos de controle. 
 
7.1.3- Relatório Técnico Final 
 
Ao final dos trabalhos, a consultora deverá elaborar o Relatório Final de cada “Ordem de Serviço 
Específica” e supervisionados pelo fiscal do contrato.  
O Relatório deverá vir acompanhado de Relatório Fotográfico (Reuniões, Workshops, Palestras, Lista 
de presença, Atas de Reuniões realizadas,) referentes aos serviços objeto de cada “OS” executadas, 
apresentados em 01 (uma) via impressas, colorida, e outra, em meio magnético (CD-Rom). 
 
 
8. REGISTRO DE ATIVIDADES BÁSICAS  
 
– Termo de Referência  
A Consultoria efetuará e manterá, em arquivo, um registro formal, sistemático, conciso e metódico de 
todos os eventos e/ou ocorrências circunstanciais do andamento dos trabalhos, mediante o emprego 
de documentação apropriada e formulários e sistemáticas padrão adotadas pelo CREA-MG.  
O Livro de Ocorrência será um dos instrumentos deste registro, o mesmo ocorrendo com relação à 
manutenção de arquivos, correspondências, bem como todos os demais elementos que permitam 
comprovar a qualidade e as quantidades dos serviços executados.  
 
 
9. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os trabalhos da Consultoria serão objeto de medição mensal, constatando a utilização da Equipe 
Técnica alocada e os quantitativos de Apoio Logístico, Veículos e Equipamentos.  
 
As medições serão mensais e consecutivas, cujo período corresponderá ao mês cheio, à exceção da 
1ª e últimas medições que poderão ter períodos proporcionais às datas de início do contrato, ou 
aquelas processadas antes e após o período de suspensão temporária dos serviços, caso ocorra.  
As verbas previstas na Planilha de Serviços serão pagas de acordo com a apresentação dos 
respectivos comprovantes de realização das despesas, acrescido de impostos e despesas indiretas.  
 
 
10. VALOR ORÇADO PELA CREA-MG  
 
Valor estimado pela CREA-MG para a contratação dos serviços é o apurado pela ampla pesquisa de 
mercado e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, em 
conformidade com planilha orçamentária do edital. 
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11. PRAZO DOS SERVIÇOS  
 
O prazo de prestação dos serviços é de 12 (Doze Meses) contados a partir da data de assinatura da 
ordem de início, podendo ser prorrogado em conformidade com a legislação pertinente. 
 
 
12. DOCUMENTAÇÃO REGULADORA DOS TRABALHOS  
 
A documentação reguladora que orienta os trabalhos a serem desenvolvidos, compreende, dentre 
outros: 
 

 Lei de Licitações e Contratos Nº. 8666/ 93 e suas alterações. 

 Edital de Licitação do Contrato. 

 Termo de Referência 

 Normas Técnicas da ABNT. 

 Normas técnicas aplicáveis  
 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
A empresa Consultora deverá cumprir com todos os encargos sociais decorrentes da legislação 
trabalhista a seus empregados, bem como arcar com o ônus do fornecimento de quaisquer 
equipamentos quando a atividade específica assim o exigir ou quando apresentem riscos à saúde do 
trabalhador.  
O CREA-MG, a qualquer tempo, poderá requerer, por meio de correspondência fundamentada, a 
substituição de membros da equipe de apoio que, a seu juízo, não esteja correspondendo aos 
princípios de eficiência e de qualidade exigidos para a implantação dos empreendimentos.  
As atividades inerentes ao contrato serão desenvolvidas em regime de subordinação e estrita 
colaboração com o CREA-MG  
Todas as peças de trabalho executadas pela consultora serão de propriedade da CREA-MG. 
 
 
14. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 
Todos os serviços serão prestados na sede do CREA-MG e/ou estabelecidos pela fiscalização do 
CREA-MG, no endereço: 
 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Edifício-Sede 
Avenida Álvares Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho 
CEP: 30170-001, Belo Horizonte, MG. 

 
 
15. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – SLA 
 

15.1 Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da CONTRATADA será estabelecido e 
utilizado um Acordo de Nível de Serviço, doravante SLA, entre as partes, baseando-se em 
indicadores e metas definidos para a avaliação dos serviços prestados. 

 
15.2 A análise dos resultados destas avaliações pelo CREA-MG poderá resultar em penalidades, 

caso a CONTRATADA não cumpra com os seus compromissos de qualidade e 
pontualidade na entrega das demandas, além das cláusulas contratuais, desde que as 
causas dos atrasos e/ou não-conformidades não sejam devidas à equipe do CREA-MG. 
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15.3 O SLA deve ser considerado e entendido pela CONTRATADA como um compromisso de 
qualidade assumido junto ao CREA-MG. 

 
15.4 O nível dos serviços será fundamentado em 2 (DOIS) itens de relevância para o 

cumprimento dos objetivos esperados: 
 
15.4.1 Cumprimento de Prazos, definido como a capacidade do fornecedor de concluir um 

serviço dentro do prazo acordado com CREA-MG. Quanto maior este índice, melhor 
a qualidade das demandas entregues para homologação. 

 
15.4.2 Quantidade de OS concluídas no prazo x 100/Quantidade de OS emitidas pelo 

CREA-MG. 
 

15.4.3 Índice de Rejeições, que estabelece um índice mínimo de rejeições de produtos 
entregues para homologação. Quanto menor este índice, melhor a qualidade das 
demandas entregues. 

15.4.4 Métrica: Quantidade de OS Rejeitadas x 100/Quantidade de Ordens de Serviço 
entregues pelo CREA-MG. 

 
 
16. NÍVEIS DE SERVIÇOS: 
 
16.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 

a) advertência; 
b) multa 
c) suspensão temporária de licitar e contratar com o CREA MG, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a União, Estados, distrito Federal e com 
descredenciamento no Sicaf ; 
 

16.2. Com fundamento nos mesmos artigos citados no item 1 desta cláusula, a CONTRATADA estará 
sujeita às seguintes sanções, no caso de:  
 

a) apresentar documentação falsa;  
b) retardar a execução do objeto;  
c) falhar na execução do contrato;  
d) fraudar na execução do contrato;  
e) ter comportamento inidôneo; 
f) fizer declaração falsa; ou  
g) cometer fraude fiscal;  

 
16.3. Para os fins do item "e", reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993.  
 
16.4 Para as condutas descritas nos itens "a" a "g" será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por 
cento) do valor das OSs  onde apuradas as irregularidades.  
 
16.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme tabelas 1 e 2 a 
seguir:  
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Tabela: 01 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
 

1 = 0,5% 
2 = 1,0% 
3 = 2% 
4 = 3% 
5 = 4% 
6 = 5% 

 
 

ITEM 1 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDENCIA 

1 
Utilizar funcionário sem qualificação ´para execução dos serviços 
 

5 Por ocorrência 

2 
Executar serviço incompleto , paliativo , substitutivo como caráter 
permanente 

 Por ocorrência 

3 
Fornecer informação falsa de serviço 
 

3 Por ocorrência 

4 
Recusar-se a realizar serviço determinado pela FISCALIAZAÇÂO, 
sem motivo justificado 

5 Por ocorrência 

5 
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada 
 

1 Por ocorrência 

6 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar  
da fiscalização 

2 Por ocorrência 

7 
Deixar de atender as solicitações no prazo de 30 dias a contar do 
recebimento da ordem de serviço , sem motivo justificado 
 

6 Por ocorrência 

8 
Deixar de fornecer informações e documentos relacionados com as 
atividades no prazo de cinco dias úteis, sem motivo justificado 

4 Por ocorrência 

 
Após o trigésimo dia de atraso para início dos trabalhos ou interrupção dos mesmos, sem justificativa, 
o CREA-MG poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto.  
 
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à empresa. Se o valor do 
pagamento for insuficiente, fica à empresa obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
 
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela empresa ao CREA MG, este 
será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
 
17. GARANTIA 
 
A CONTRATADA deverá fornecer garantia de 6 (SEIS) meses sobre os serviços executados e/ou 
produtos entregues, sendo este prazo contado a partir da aceitação e homologação. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer garantia contratual na forma definida no Edital e Contrato; 
apresentando, em até 5 dias da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor constante da proposta comercial. 
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18. HABILITAÇÃO 
 
Poderão participar do processo licitatório pessoas jurídicas cujos objetivos sociais sejam compatíveis 
com o objeto do Edital de Licitação e que comprovem sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
da Lei 8.666/93. 
 
 
19. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
A comprovação da capacidade técnica da licitante se dará pela apresentação de documento(s) 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com as solicitações compatíveis com o 
objeto do presente edital, em quantidades, características e prazos, conforme a tabela a seguir: 
 

A) Apresentação 
B) Plano de Trabalho e Metodologia 
C) Experiência Técnica da Licitante 
D) Experiência da Equipe Técnica da Licitante 
 

Os quesitos serão pontuados de acordo com os seguintes critérios 
 

ETAPA PONTOS 

Plano de Trabalho e Metodologia 20 

Capacidade Técnica da LICITANTE 40 

Capacidade Técnica da Equipe da LICITANTE 40 

 
19.1. Plano de Trabalho e Metodologia– 20 (Vinte) pontos: 
 
As empresas licitantes deverão apresentar um plano de trabalho que contemple as principais 
dimensões para as atividades relacionadas de I a V da Tabela Geral de Atividades do Termo de 
Referência – a dimensão do planejamento das atividades e da estratégia de execução/avaliação das 
atividades. Para tanto, as licitantes deverão produzir um texto, composto de duas partes. 1) 
Apresentar sugestões no plano metodológico que discuta escopo, inserção e qualificação das 
Câmaras Temáticas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no ambiente da atividade do profissional 
regido pelo CREA MG e seu reflexo social do Estado de Minas Gerais, e 2) No plano executivo, 
apresentar sugestões ligadas aos processos de gerenciamento e avaliação das atividades descritas 
nesse termo de referência e com base no anexo X (Briefing). 
 
Texto apresentado em laudas de papel sulfite branco, formato A4, em até 20 (vinte) laudas, 
espaçamento de 1,5 (um e meio) cm para as margens esquerda e direita, e de 1 (UM) cm para as 
margens inferior e superior, a partir das bordas, com fonte Arial Corpo, tamanho 12 (DOZE), contendo 
uma proposta de plano de execução de serviços consultivos, de cunho técnico, relativos aos itens de 
I a V definidos no escopo do termo de referência. 
A licitante deverá apresentar o seu Plano de Trabalho e Metodologia, indicando o que será feito e 
como será realizada cada etapa do trabalho, relacionada com as atividades de consultoria prestada 
ao CREA-MG, apresentada em quatro aspectos, conforme a seguir: 
 

QUESITO PONTUAÇÃO 

I. Texto descritivo indicando a relação das atividades e tarefas 
necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos e em que consiste 
cada uma delas, devendo informar, ainda, suas diretrizes para a 
solução dos problemas. 

8 

II. Metodologia para elaboração das atividades relacionadas aos 
aspectos administrativos. 

6 

III. Metodologia para elaboração das atividades relacionadas aos 6 
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aspectos técnicos. 

TOTAL 20 

 
Cada quesito será avaliado quanto ao grau de abordagem, coerência, clareza e objetividade do texto, 
inovação e qualidade da apresentação, que conduzirão aos conceitos e pontuações seguintes:  
 

CONCEITO PONTUAÇÃO 

a) Não abordado ou erroneamente abordado 
0% da nota máxima do 
item 

b) Insuficiente 
e 1% a 30% da nota 
máxima do item 

c) Regular 
de 31% a 70% da nota 
máxima do item 

d) Bom 
de 71% a 85% da nota 
máxima do item 

e) Excelente 
de 86% a 100% da nota 
máxima do item 

 
Os Conceitos constantes do quadro anterior serão aplicados de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) O conceito Não Abordado ou Erroneamente Abordado será utilizado quando o texto não considerar 
o tema indicado ou quando o texto e as informações não corresponderem ao objeto da proposta, ou 
ainda, quando estes forem contraditórios.  
b) O conceito Insuficiente será devido quando o texto e/ou as informações estiverem incompletos ou 
quando não for abordado algum aspecto do problema/objeto ou ainda quando as informações forem 
insuficientes para a completa compreensão do tema abordado  
c) O conceito Regular será devido quando o texto contiver informações mínimas para a compreensão 
do tema abordado, quando houver falta de objetividade e clareza do texto ou quando o assunto tiver 
abordagem restrita em comparação com os demais licitantes.  
d) O conceito Bom será devido quando o texto contiver informações completas sobre o assunto, 
sendo, além disso, claro e objetivo.  
e) Será conceituado como excelente o texto com informações completas sobre o tema, além de ser 
coerente, claro, objetivo, com excelente qualidade de apresentação e, sobretudo, se for inovador.  
 
19.2. Da capacidade técnica da LICITANTE – 40 (quarenta) pontos.  
 
A Capacidade Técnica da Licitante será avaliada em função do seu histórico de serviços em no 
mínimo 04 atestados, realizados na área de Assessoramento (Gerenciamento) e Apoio Técnico a 
Órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, comprovados através Certidões ou Atestados de 
capacidade técnica, em nome da empresa, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em nome da licitante, acompanhadas das ARTs ou RRTs das atividades atestadas em nome dos 
profissionais responsáveis técnicos devidamente registrados na entidade profissional competente 
(CREA ou CAU), demonstrando sua capacidade técnica-operacional e a aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
A experiência da Licitante terá pontuação máxima de 40 pontos, de acordo com o critério descrito a 
seguir: 
 

QUESITO PONTOS 

a) Serviços executados pela licitante compatíveis com o objeto da 
Licitação (mínimo 04 atestados) 

20 

b) Tempo de atuação da Licitante na área de Assessoramento e Apoio 
Técnico. 

20 

TOTAL 40PONTOS 
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O tempo de atuação da Licitante na área de Assessoramento (Gerenciamento) e Apoio Técnico, 
quesito (b), será contado a partir de seu atestado de Assessoramento (Gerenciamento) ou Apoio 
Técnico mais antigo, registrado no CREA/CAU, até a data da entrega da Proposta, e será pontuada 
de acordo com o quadro seguinte: 
 

TEMPO ( t ), em anos PONTOS 

T <= 5 anos 0 

5 anos < t <= 15 anos 10 

15 anos < t <= 25 anos 15 

t >= 25 anos 20 
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19.3. Da capacidade técnica da Equipe da LICITANTE – 40 (quarenta) pontos  
 

 
Neste tópico, será avaliada a relação da equipe técnica MÍNIMA, que efetivamente atuará 
na execução dos serviços, com definição da função a ser exercida por cada integrante e a 
apresentação de currículos dos profissionais. Os profissionais, na especialidade em 
Assessoramento (Gerenciamento) e Apoio Técnico, deverão ter vínculo com a LICITANTE 
e atuarão dando apoio técnico, se necessário, na execução dos trabalhos. 
 
Item I - Coordenação 
 

.1 – COORDENAÇÃO GERAL – pontuação máxima -12 (doze) pontos 
01 Engenheiro Civil Sênior (com experiência comprovada em Supervisão e 

Assessoria Técnica na área de Saneamento, recursos hídricos, meio ambiente e 
transportes) 
 
Menor que 10 anos – 0 (zero) pontos 
De 10 a 20 -06 (seis) pontos 
De 20 a 30 anos – 10(dez) pontos 
Maior que 30 anos – 16(dezesseis) pontos 
 
Comprovados com atestados de capacidade técnica emitido pela entidade 
profissional em nome do profissional. 

. 
2 – COORDENAÇÃO TÉCNICA pontuação máxima – 8 (oito) pontos 

 01 engenheiro civil Sênior (com experiência comprovada em serviços de 
supervisão e/ou gerenciamento e/ou apoio técnico e consultoria na área de 
engenharia civil) 
 

Menor que 5 anos – 0 (zero) pontos 
De 5 a 10 - 02(dois) pontos 
De 10 a 20 anos – 06 (seis) pontos 
Maior que 20 anos – 08(oito) pontos 
 
Comprovados com atestados de capacidade técnica emitido pela entidade 
profissional em nome do profissional. 

 
 

 

24 
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Item II – Assessoramento a Adm. Municipais e Palestras Técnicas, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 
 

 01 Engenheiro Civil Senior/ (ênfase Transporte e/ou saneamento) 

 01 Engenheiro Civil/Arquiteto Urbanista 
 
Forma de Comprovação: 
 
a) Diploma (s) de graduação expedido por instituições de ensino superior credenciada 

junto ao MEC; 
b) Certificado(s) de conclusão de curso regularmente autorizado(s), no mínimo em nível 

de pós-graduação Lato Sensu, em Engenharia Com especialização em Transporte 
e/ou Saneamento obtido(s) ou revalidado(s) em instituições) credenciada(s) junto ao 
MEC. 

 
Critérios Engenheiro Sênior/ Arquiteto Urbanista: 
 

 Não comprovado: nenhum ponto. 
 

a) Graduação, comprovada por instituições públicas ou privadas em geral: 

 Até 02 anos de formatura – graduação: 01 (hum) ponto 

 De 02 a 05 anos de formatura - graduação: 02 (dois) pontos 

 De 05 a 10 anos de formatura - graduação: 05 (cinco) pontos 

 Acima de 10 anos de formatura - graduação: 06 (seis) pontos 
 

c) Pós-graduação lato sensu 

 Comprovada: 08 (oito) pontos (não cumulativos) 
 
 

  

08 

 
Item III – Apoio ao Colégio Estadual de Representantes Institucionais 

 
A licitante será pontuada pela comprovação de possuir capacidade de prestação de 
serviços de consultoria 

 
Engenheiro Consultor (Para Atividades: Agrosilvipastoril, Transporte, Saneamento, 
Urbanismo, Industrial, Minerária, Energia, Mudanças Climáticas e Ambiental) acima 
de 15 anos de formação comprovados através de atestado de acervo técnico 
registrado em órgão profissional de trabalhos realizados nas atividades acima 
descritas) 
 

Forma de Comprovação: Serviços realizados nas áreas acima: 
Um consultor (Transporte, ou Saneamento ou Urbanismo ou Ambiental) 

Atestado >= 15 anos – Em uma das áreas – 8 (oito) pontos ou 
Um consultor (Agrosilvipastoril, ou Mudança Climáticas, ou Minerária, ou Energia ou 
Industrial) 

Atestado >= 15 anos – Em uma das áreas – 8 (oito) pontos. 
 

08 

TOTAL 100 
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20. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
Para avaliação das propostas de técnica e preço serão atribuídos: 
 
20.1. Índice Técnico – IT 
 
O Julgamento do Item de Qualificação Técnica será realizado pelo Setor Requisitante/Equipe Técnica 
que irá apresentar julgamento justificado. 
 
20.2. Índice de Preço – IP 
 

 Comissão Permanente de Licitação procederá ao cálculo da Nota da Proposta de Preços 
(NPP) de cada licitante, mediante a seguinte fórmula, com aproximação de milésimos e 
arredondamento da quarta casa decimal: 

 
NPP = Nota da Proposta de Preços = 100 x (PM/PL), limitada a 100 (Cem) 
pontos, sendo: 
 
• PL = Preço global da proposta da licitante; 
• PM = Média entre os preços orçados pelo CREA-MG e a Média dos 

Preços Globais dos Proponentes, a saber: PM = (OR + M)/2, onde OR é o 
Preço Global do orçamento do CREA-MG e M é a Média dos Preços 
Globais das Licitantes Habilitadas. 

 
20.3. Avaliação Final – AF 
 

 Com base nos Índices Técnicos (IT) e de Preço (IP) apurados, será atribuída Avaliação Final 
(AF) de cada proponente com base na seguinte fórmula: 

 
AF =             {(IT x 7) + (IP x 3) } 
           10  
 

 Será considerado vencedor o proponente que alcançar a maior nota de Avaliação Final. 
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ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

  CREA MG- CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

  LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N 0XX/2018 

  
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA AO CONSELHO DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG 

ITEM  DESCRIÇÃO 
UNIDA

D. 
QUAN

T.  
PR. UN. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1 EQUIPE TÉCNICA      
  

0 Atividade Coordenação      
  

0.01 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COORDENAÇÃO 
GERAL 

MÊS 12,00 
  

0.02 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR/COORDENAÇÃO 
TÉCNICA  

MÊS 12,00 
  

0.03 
CHEFE DE ESCRITÓRIO /ADMINISTRADOR OU 
CONTADOR  

MÊS 12,00 
  

I 

ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA 
ORIENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES 
MUNICIPAIS, ESTADUAL E FEDERAL, E 
MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFINIDAS NOS 
ENCONTROS DAS 12 REGIONAIS DO CREA-MG 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA OS 
EIXOS: ALIMENTOS, RODOVIAS, MEIO 
AMBIENTE, IMPACTADAS DAS CHUVAS E 
URBANICIDADE  

    
  

01.01 EQUIPE TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR     
  

01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 
2.160,0

0   

01.01.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO 
URBANISTA 

H 850,00 
  

01.01.03 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR H 
2.160,0

0   

01.01.04 SECRETÁRIA  H 
2.160,0

0   

01.01.05 
RECEPTCIONISTA TEMPORÁRIA  PARA 
EVENTOS  

DIA 24,00 
  

II 
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORIENTATIVOS 
, PALESTRAS TÉCNICAS E APOIO TÉCNICO A 
MONTAGEM DE EDITAIS 

    
  

01.02.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 765,00 
  

III 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CONFECCÇÃO 
DE RELATÓRIO  CONSTANDO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS , VALORIZAÇÃO DO 
PROFISSIONAL - SETOR PÚBLICO E 
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,  
INCLUINDO DIAGNÓSTICO E DESENVOVIMENTO 
DOS ESTUDOS TÉCNICOS  PERTINENTES A 
CADA TEMÁTICA, VEM CMO SUPERVISÃO 
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TÉCNICA E CONFECCÇÃO ARCIAL DE 
RELATÓRIO TÉCNICO  

01.03.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR  E/OU AMBIENTAL H 680,00 
  

01.03.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENFASE ENG. 
PÚBLICA) 

H 680,00 
  

01.03.03 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR  H 510,00 
  

01.03.04 ECONOMISTA H 680,00 
  

01.03.05 DIGITADOR MÊS 12,00 
  

01.03.06 TÉCNICO INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO MÊS 36,00 
  

IV 
APOIO TÉCNICO AO COLÉGIO ESTADUAL DE 
REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS  

    
  

01.04.01 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA H 200,00 
  

V 

APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS E 
PROJETOS ESPECIAIS DOS GRUPOS DE 
TRABALHO INSTITUÍDOS PELO PLENÁRIO DO 
CONSELHO  

    
  

01.05.01 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIALISTA H 
1.200,0

0   

01.05.02 ENGENHEIRO CIVIL PLENO  H 480,00 
  

  SUBTOTAL 1 ( R$)     
  

02.00 
ESTRUTURA DE APOIO, EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS  

        

02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         

02.01.01 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE I7 - 8 GB 
RAM - HD 500 Pl 
VIDEO K600 - MONITOR DE 20" - WINDOWS 7, 
INCLUSIVE OFFICE E 
ACESSORIOS + LICENÇA AUTODESK AUTOCAD 
LT 2016 NEW SINGLE 
USER 3-YR SUBSCRIPTION WITH ADVANCED 
SUPPORT ELD WIN 

MÊS 24,00 
  

02.01.02 
MICROCOMPUTADOR NOTE BOOK CORE I3 - 4 
GB RAM - HD 500 Pl - MONITOR DE 20" - 
WINDOWS 7, INCLUSIVE OFFICE E ACESSORIOS  

MÊS 48,00 
  

02.01.03 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516 OU 
EQUIVALENTE + REPOSIÇÃO CARTUCHO DE 
TINTA COLORIDO 

MÊS 24,00 
  

02.01.04 COMPUTADORES - MANUTENÇÃO H 200,00 
  

02.02 VEÍCULOS     
  

02.02.01 
MODELO 1.6 COMPLETO COM AR COND (INCL. 
COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E 
MANUTENÇÃO) - LIMITE ATÉ 3000 KM MESAIS 

MÊS 24,00 
  

02.02.02 
QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A 3000 KM 
MENSAIS  

KM 
24.000,

00   
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02.02.03 
MODELO 1.6 COMPLETO COM AR COND (INCL. 
COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E 
MANUTENÇÃO) - DIÁRIA KM MAX 200 KM 

UNID. 40,00 
  

02.03 VIAGENS     
  

02.03.01 
VIAGEM DE ONIBUS DE LINHA PARA INTERIOR 
DE MINAS/ REGIONAIS - IDA E VOLTA 

UNID. 24,00 
  

02.03.02 
 VIAGEM AÉREA INTERESTADUAL BHTE - 
BRASILIA IDA E VOLTA 

UNID. 16,00 
  

02.03.03 
TAXI AEROPORTO - DESTINO FINAL - 
AEROPORTO  

UNID. 40,00 
  

02.04 HOSPEDAGEM      
  

02.04.01  DIARIA E HOSPEDAGEM INTERIOR DE MINAS  UNID. 80,00 
  

02.04.02 DIARIA E HOSPEDAGEM EM OUTROS ESTADOS UNID. 32,00 
  

  SUBTOTAL 2 (R$)     
  

  TOTAL DA PLANILHA (R$)     
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ANEXO II  
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

  CREA MG- CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

  LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N 0XX/2018 

  
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA AO CONSELHO DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDAD. QUANT.  
PR. UN. 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1 EQUIPE TÉCNICA      
  

0 Atividade Coordenação      
  

0.01 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR 
COORDENAÇÃO GERAL 

MÊS 12,00 
R$ 

29.925,00 
R$ 359.100,00 

0.02 
ENGENHEIRO CIVIL 
SENIOR/COORDENAÇÃO TÉCNICA  

MÊS 12,00 
R$ 

27.923,33 
R$ 335.079,96 

0.03 
CHEFE DE ESCRITÓRIO 
/ADMINISTRADOR OU CONTADOR  

MÊS 12,00 R$ 5.416,20 R$ 64.994,40 

I 

ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO PARA ORIENTAÇÃO DAS 
ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS, 
ESTADUAL E FEDERAL, E 
MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFINIDAS 
NOS ENCONTROS DAS 12 REGIONAIS 
DO CREA-MG NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, PARA OS EIXOS: ALIMENTOS, 
RODOVIAS, MEIO AMBIENTE, 
IMPACTADAS DAS CHUVAS E 
URBANICIDADE  

    
  

01.01 EQUIPE TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR     
  

01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 2.160,00 R$ 166,95 R$ 360.612,00 

01.01.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO 
/ARQUITETO URBANISTA 

H 850,00 R$ 129,51 R$ 110.083,50 

01.01.03 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR H 2.160,00 R$ 8,02 R$ 17.323,20 

01.01.04 SECRETÁRIA  H 2.160,00 R$ 25,72 R$ 55.555,20 

01.01.05 
RECEPTCIONISTA TEMPORÁRIA  PARA 
EVENTOS  

DIA 24,00 R$ 327,60 R$ 7.862,40 

II 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
ORIENTATIVOS , PALESTRAS 
TÉCNICAS E APOIO TÉCNICO A 
MONTAGEM DE EDITAIS 

    
  

01.02.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 765,00 R$ 166,95 R$ 127.716,75 

III 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO E 
CONFECCÇÃO DE RELATÓRIO  
CONSTANDO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS , VALORIZAÇÃO 
DO PROFISSIONAL - SETOR PÚBLICO 
E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS,  INCLUINDO DIAGNÓSTICO 
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E DESENVOVIMENTO DOS ESTUDOS 
TÉCNICOS  PERTINENTES A CADA 
TEMÁTICA, VEM CMO SUPERVISÃO 
TÉCNICA E CONFECCÇÃO ARCIAL DE 
RELATÓRIO TÉCNICO  

01.03.01 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR  E/OU 
AMBIENTAL 

H 680,00 R$ 166,95 R$ 113.526,00 

01.03.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENFASE 
ENG. PÚBLICA) 

H 680,00 R$ 123,98 R$ 84.306,40 

01.03.03 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR  H 510,00 R$ 103,79 R$ 52.932,90 

01.03.04 ECONOMISTA H 680,00 R$ 97,46 R$ 66.272,80 

01.03.05 DIGITADOR MÊS 12,00 R$ 4.400,00 R$ 52.800,00 

01.03.06 TÉCNICO INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO MÊS 36,00 R$ 7.566,66 R$ 272.399,76 

IV 
APOIO TÉCNICO AO COLÉGIO 
ESTADUAL DE REPRESENTANTES 
INSTITUCIONAIS  

    
  

01.04.01 
ENGENHEIRO CONSULTOR 
ESPECIALISTA 

H 200,00 R$ 223,33 
R$ 44.666,00 

 

V 

APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE 
PEÇAS E PROJETOS ESPECIAIS DOS 
GRUPOS DE TRABALHO INSTITUÍDOS 
PELO PLENÁRIO DO CONSELHO  

    
  

01.05.01 
ENGENHEIRO CONSULTOR 
ESPECIALISTA 

H 1.200,00 R$ 223,33 R$ 267.996,00 

01.05.02 ENGENHEIRO CIVIL PLENO  H 480,00 R$ 123,98 R$ 59.510,40 

  SUBTOTAL 1 ( R$)     
 

R$ 2.452.737,67 

02.00 
ESTRUTURA DE APOIO, 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  

    
  

02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA     
  

02.01.01 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE 
I7 - 8 GB RAM - HD 500 Pl 
VIDEO K600 - MONITOR DE 20" - 
WINDOWS 7, INCLUSIVE OFFICE E 
ACESSORIOS + LICENÇA AUTODESK 
AUTOCAD LT 2016 NEW SINGLE 
USER 3-YR SUBSCRIPTION WITH 
ADVANCED SUPPORT ELD WIN 

MÊS 24,00 R$ 494,13 R$ 11.859,12 

02.01.02 

MICROCOMPUTADOR NOTE BOOK 
CORE I3 - 4 GB RAM - HD 500 Pl - 
MONITOR DE 20" - WINDOWS 7, 
INCLUSIVE OFFICE E ACESSORIOS  

MÊS 48,00 R$ 160,37 R$ 7.697,76 

02.01.03 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 
1516 OU EQUIVALENTE + REPOSIÇÃO 
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 

MÊS 24,00 R$ 112,28 
R$ 2.694,72 

 

02.01.04 COMPUTADORES - MANUTENÇÃO H 200,00 R$ 29,11 
R$ 5.822,00 

 

02.02 VEÍCULOS     
  

02.02.01 

MODELO 1.6 COMPLETO COM AR 
COND (INCL. COMBUSTÍVEL, SEGURO 
TOTAL E MANUTENÇÃO) - LIMITE ATÉ 
3000 KM MESAIS 

MÊS 24,00 R$ 3.138,37 
R$ 75.320,88 
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02.02.02 
QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A 3000 
KM MENSAIS  

KM 
24.000,0

0 
R$ 1,20 

R$ 28.800,00 
 

02.02.03 

MODELO 1.6 COMPLETO COM AR 
COND (INCL. COMBUSTÍVEL, SEGURO 
TOTAL E MANUTENÇÃO) - DIÁRIA KM 
MAX 200 KM 

UNID. 40,00 
R$ 258,33 

 
R$ 10.333,20 

 

02.03 VIAGENS     
  

02.03.01 
VIAGEM DE ONIBUS DE LINHA PARA 
INTERIOR DE MINAS/ REGIONAIS - IDA 
E VOLTA 

UNID. 24,00 R$ 480,00 
R$ 11.520,00 

 

02.03.02 
 VIAGEM AÉREA INTERESTADUAL 
BHTE - BRASILIA IDA E VOLTA 

UNID. 16,00 R$ 1.725,47 
R$ 27.607,52 

 

02.03.03 
TAXI AEROPORTO - DESTINO FINAL - 
AEROPORTO  

UNID. 40,00 R$ 105,00 
R$ 4.200,00 

 

02.04 HOSPEDAGEM      
  

02.04.01 
 DIARIA E HOSPEDAGEM INTERIOR DE 
MINAS  

UNID. 80,00 R$ 317,33 
R$ 25.386,40 

 

02.04.02 
DIARIA E HOSPEDAGEM EM OUTROS 
ESTADOS 

UNID. 32,00 R$ 457,43 
R$ 14.637,76 

 

  SUBTOTAL 2 (R$)     
 

R$ 225.879,36 
 

  TOTAL DA PLANILHA (R$)     
 

R$ 2.678.617,03 
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ANEXO III 
 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 
 

  CREA MG- CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

  LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N 0XX/2018 

  
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA AO CONSELHO DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDAD. QUANT.  
PR. UN. 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1 EQUIPE TÉCNICA      
  

0 Atividade Coordenação      
  

0.01 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR 
COORDENAÇÃO GERAL 

MÊS 12,00 
  

0.02 
ENGENHEIRO CIVIL 
SENIOR/COORDENAÇÃO TÉCNICA  

MÊS 12,00 
  

0.03 
CHEFE DE ESCRITÓRIO 
/ADMINISTRADOR OU CONTADOR  

MÊS 12,00 
  

I 

ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO PARA ORIENTAÇÃO DAS 
ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS, 
ESTADUAL E FEDERAL, E 
MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFINIDAS 
NOS ENCONTROS DAS 12 REGIONAIS 
DO CREA-MG NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, PARA OS EIXOS: ALIMENTOS, 
RODOVIAS, MEIO AMBIENTE, 
IMPACTADAS DAS CHUVAS E 
URBANICIDADE  

    
  

01.01 EQUIPE TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR     
  

01.01.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 2.160,00 
  

01.01.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO 
/ARQUITETO URBANISTA 

H 850,00 
  

01.01.03 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR H 2.160,00 
  

01.01.04 SECRETÁRIA  H 2.160,00 
  

01.01.05 
RECEPTCIONISTA TEMPORÁRIA  PARA 
EVENTOS  

DIA 24,00 
  

II 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
ORIENTATIVOS , PALESTRAS 
TÉCNICAS E APOIO TÉCNICO A 
MONTAGEM DE EDITAIS 

    
  

01.02.01 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 765,00 
  

III 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO E 
CONFECCÇÃO DE RELATÓRIO  
CONSTANDO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS , VALORIZAÇÃO 
DO PROFISSIONAL - SETOR PÚBLICO 
E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS,  INCLUINDO DIAGNÓSTICO 
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E DESENVOVIMENTO DOS ESTUDOS 
TÉCNICOS  PERTINENTES A CADA 
TEMÁTICA, VEM CMO SUPERVISÃO 
TÉCNICA E CONFECCÇÃO ARCIAL DE 
RELATÓRIO TÉCNICO  

01.03.01 
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR  E/OU 
AMBIENTAL 

H 680,00 
  

01.03.02 
ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENFASE 
ENG. PÚBLICA) 

H 680,00 
  

01.03.03 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR  H 510,00 
  

01.03.04 ECONOMISTA H 680,00 
  

01.03.05 DIGITADOR MÊS 12,00 
  

01.03.06 TÉCNICO INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO MÊS 36,00 
  

IV 
APOIO TÉCNICO AO COLÉGIO 
ESTADUAL DE REPRESENTANTES 
INSTITUCIONAIS  

    
  

01.04.01 
ENGENHEIRO CONSULTOR 
ESPECIALISTA 

H 200,00 
  

V 

APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE 
PEÇAS E PROJETOS ESPECIAIS DOS 
GRUPOS DE TRABALHO INSTITUÍDOS 
PELO PLENÁRIO DO CONSELHO  

    
  

01.05.01 
ENGENHEIRO CONSULTOR 
ESPECIALISTA 

H 1.200,00 
  

01.05.02 ENGENHEIRO CIVIL PLENO  H 480,00 
  

  SUBTOTAL 1 ( R$)     
  

02.00 
ESTRUTURA DE APOIO, 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  

    
  

02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA     
  

02.01.01 

MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE 
I7 - 8 GB RAM - HD 500 Pl 
VIDEO K600 - MONITOR DE 20" - 
WINDOWS 7, INCLUSIVE OFFICE E 
ACESSORIOS + LICENÇA AUTODESK 
AUTOCAD LT 2016 NEW SINGLE 
USER 3-YR SUBSCRIPTION WITH 
ADVANCED SUPPORT ELD WIN 

MÊS 24,00 
  

02.01.02 

MICROCOMPUTADOR NOTE BOOK 
CORE I3 - 4 GB RAM - HD 500 Pl - 
MONITOR DE 20" - WINDOWS 7, 
INCLUSIVE OFFICE E ACESSORIOS  

MÊS 48,00 
  

02.01.03 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 
1516 OU EQUIVALENTE + REPOSIÇÃO 
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 

MÊS 24,00 
  

02.01.04 COMPUTADORES - MANUTENÇÃO H 200,00 
  

02.02 VEÍCULOS     
  

02.02.01 

MODELO 1.6 COMPLETO COM AR 
COND (INCL. COMBUSTÍVEL, SEGURO 
TOTAL E MANUTENÇÃO) - LIMITE ATÉ 
3000 KM MESAIS 

MÊS 24,00 
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02.02.02 
QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A 3000 
KM MENSAIS  

KM 
24.000,0

0   

02.02.03 

MODELO 1.6 COMPLETO COM AR 
COND (INCL. COMBUSTÍVEL, SEGURO 
TOTAL E MANUTENÇÃO) - DIÁRIA KM 
MAX 200 KM 

UNID. 40,00 
  

02.03 VIAGENS     
  

02.03.01 
VIAGEM DE ONIBUS DE LINHA PARA 
INTERIOR DE MINAS/ REGIONAIS - IDA 
E VOLTA 

UNID. 24,00 
  

02.03.02 
 VIAGEM AÉREA INTERESTADUAL 
BHTE - BRASILIA IDA E VOLTA 

UNID. 16,00 
  

02.03.03 
TAXI AEROPORTO - DESTINO FINAL - 
AEROPORTO  

UNID. 40,00 
  

02.04 HOSPEDAGEM      
  

02.04.01 
 DIARIA E HOSPEDAGEM INTERIOR DE 
MINAS  

UNID. 80,00 
  

02.04.02 
DIARIA E HOSPEDAGEM EM OUTROS 
ESTADOS 

UNID. 32,00 
  

  SUBTOTAL 2 (R$)     
  

  TOTAL DA PLANILHA (R$)     
  

 
 

 O presente valor demandado será o limite máximo que a Administração Pública irá dispor, 
incluindo todas os impostos, tributos e encargos trabalhistas. 

 
Preço global por extenso: __________________________________________________________ 
 
Obs.: 
 
1- Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos; 
2- Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados aos serviços que 
compõe o objeto da licitação, bem como os impostos e insumos trabalhistas; 
3- Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos; 
4- Obrigatório mencionar prazo de validade da proposta comercial, 60 (SESSENTA) DIAS e 
identificá-la, com assinatura e carimbo de CNPJ da proponente. 
5- Obrigatório datar a proposta comercial. 
6- Todos os itens deverão ser cotados. 
7- Os preços apresentados na planilha de preços são limites superiores e estão como referência para 
os proponentes. 
8- O cronograma físico financeiro deve ser adotado como referência para equalização das propostas. 
9-É parte integrante da proposta de preços, carta com o valor global, planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro, quadro deBDI de serviços, quadro de BDI de Materiais e Apoio logístico. 
 
Dados da empresa a constar na proposta comercial: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço (com CEP): 
Telefone:  Fax: 
 
Dados do Representante Legal, para assinatura do contrato, a constar na proposta comercial: 
Nome:  
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Nacionalidade: 
Estado civil:  
CPF: 
Identidade:  
Endereço residencial completo (com CEP) 
Dados bancários da empresa 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
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ANEXO IV – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 
 
 
A) Apresentação 
B) Plano de Trabalho e Metodologia 
C) Experiência Técnica da Licitante 
D) Experiência da Equipe Técnica da Licitante 
 
A proposta Técnica deverá ser apresentada em conformidade com a itemização acima e em 
conformidade com  as solicitações de atestação técnica operacional da empresa  e comprovações da 
equipe  técnica solicitada neste edital com as  folhas numeradas sequenciais e termo de 
encerramento. 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 
Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o(a) empresa 
_______________________________________________, portadora do CNPJ: _____________, 
prestou para esta Entidade ou Empresa serviços ............................, (descrever neste espaço os 
serviços observando o disposto no escopo deste edital), tendo tais serviços sido prestados com 
as seguintes características:  
 
 
Período: ____/____/______ a ____/____/______ 
 
 
Horas de consultoria:  
 
 
Equipe técnica:  
 
 
Especificações técnicas:  
 
 
Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 
constando em nossos registros, até a presente data, que o(a) desabone comercialmente ou 
tecnicamente. 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de_____ 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 
 
 
 
O(A) _________________________________, portadora do CNPJ: _____________, por intermédio 
do seu representante legal, abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de 
participação no CONCORRÊNCIA N.º _____/2018 que cumpre plenamente todos os requisitos de 
habilitação exigidos nesta licitação. 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de_____ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 
 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 
de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), 
para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de_____ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
A _______________________________________________________, com sede na Rua 
____________________ n.º _______, bairro ________________, _______________ - MG, 
cadastrada no CNPJ sob o n.º ________________________________, por seu Presidente 
____________________________________________________, pelo presente instrumento 
particular de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, o(a) Sr.(a) 
__________________________________, Carteira de Identidade n.º _________________, expedida 
pela ______________________, com CPF n.º _____________________, brasileiro(a), com poderes 
especiais e específicos para prestar esclarecimentos, firmar compromisso e obrigações, tomar 
decisões, receber e dar quitação, renunciar ao direito de recurso, bem como praticar os atos 
necessários aos legítimos interesses do outorgante. 
 
Este instrumento é para fins de participação na licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA n.º: 
_____/_____, formulada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas 
Gerais – CREA-MG. 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de_____ 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO IX 
 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

CPS-XXXX/2018 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS–CREA-MG, COM SEDE NA CIDADE DE 
BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1.600, BAIRRO: 
SANTO AGOSTINHO, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB 
O N.º: 17.254.509/0001-63, DENOMINADO CONTRATANTE, REPRESENTADO POR SEU 
PRESIDENTE, ENG. CIVIL LUCIO FERNANDO BORGES, BRASILEIRO, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE N.º 35502/D EXPED. CREA-MG, TITULAR DO CPF N.º 456.367.026-04, RESIDENTE 
E DOMICILIADO NA RUA NIVALDO CORREA, Nº 133, BAIRRO: JARAGUÁ, CEP 31270-450, 
BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF: ______________, DO CREA N.º: ________ E DO 
RNP _____________, E DE OUTRO, A _____________________, INSCRITA NO CADASTRO 
NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA–CNPJ, SOB O N.º: _____________, SITA NA RUA _________, 
________, ________________ DENOMINADA CONTRATADA, REPRESENTADA POR 
______________________, PORTADOR DO CPF: ________________ E DO RG: 
________________, RESIDENTE NA RUA ______________, N.º: ___, ___________, 
____________RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO QUE SE REGERÁ PELA LEI 
8.666/93 E PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1. Contratação de Empresa Especializada de Consultoria Técnica em Projetos de Urbanicidade, 
Rodovia, Alimentos, Meio Ambiente e Prevenção e Tratativa a Impacto de Chuvas em Cidades. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 
2.1. Os documentos abaixo relacionados, rubricados pelas partes, constituem parte integrante deste 
instrumento contratual, independentemente de transcrição: 

 
2.1.1. Edital de Licitação – CONCORRÊNCIA 001/2018 e seus Anexos. 
 
2.1.2. Proposta comercial datada de __/__/2018, da empresa contratada. 

 
2.2. As disposições deste CONTRATO prevalecem sobre as de seus Anexos e, na hipótese de 
divergência entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que se estão relacionadas no 
item 2.1 acima. 
 
2.3. As referências neste instrumento às cláusulas, itens e subitens correspondem sempre aos do 
presente CONTRATO, salvo outra expressa indicação. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de serviços pelo CONTRATANTE.  
 



 
 

Página 63 de 83 

3.2. A execução dos itens solicitados deverá atender aos prazos estipulados nos Anexos I do Edital, 
parte integrante deste instrumento. 
 
3.3. Planejar, conduzir e executar os serviços objeto do presente CONTRATO, com integral 
observância de suas disposições, obedecendo rigorosamente não só às especificações, como 
também às normas previstas na legislação em vigor; que forem determinadas pelo CREA-MG. 
 
3.4. Suprir em tempo hábil os serviços/relatórios que vierem danificados ou que não estiverem com o 
padrão de qualidade exigido pelo CREA-MG, ou que vierem a impedir a solução de continuidade na 
execução dos serviços contratados. 
 
3.5. Credenciar, junto ao CREA-MG, um representante e/ou um preposto que serão seus únicos 
interlocutores para os fins previstos neste CONTRATO. 
 
3.6. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados, 
por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CREA-MG ou a terceiros, bem como pela 
inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da 
execução dos serviços objeto deste CONTRATO.  
 
3.7. Responder por quaisquer prejuízos sofridos pelo CREA-MG em decorrência de atraso parcial ou 
final elaboração dos serviços. 
 
3.8. A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste 
CONTRATO ou de leis e Regulamentos em vigor. 
 
3.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
3.10. A CONTRATADA e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pela CREA-MG 
quanto ao comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em 
relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive 
após cessado o contrato decorrente desta licitação. 
 
3.11. Planejar, conduzir e executar os SERVIÇOS, com integral observância de suas disposições, 
obedecendo rigorosamente não só as especificações deste instrumento, bem como a de seus 
anexos. 
 
3.12. Utilizar pessoal qualificado e em número suficiente à execução dos SERVIÇOS. A 
CONTRATADA é a única responsável pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos 
eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser argüida 
solidariedade do CREA-MG nem mesmo responsabilidade subsidiária, não existindo, por 
conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e o CREA-MG. 
 
3.13.  Pagar pontualmente todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do 
trabalho, todos os tributos e contribuições que gravem os custos dos SERVIÇOS, comprovando 
perante o CREA-MG, sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas obrigações: 
 

3.13.1. Fica expressamente pactuado que, se porventura o CREA-MG for autuado, notificado, 
intimado ou mesmo condenado, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer 
obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os 
pagamentos devidos, com base neste ou em outro contrato, até que a CONTRATADA satisfaça 
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a respectiva obrigação, liberando ao CREA-MG de eventual autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 
 
3.13.2. Caso já tenham sido liberados pelo CREA-MG todos os pagamentos e importâncias 
devidos à CONTRATADA, ou se este CONTRATO já tiver sido encerrado e não havendo 
possibilidade de compensação satisfatória com base em outro contrato, assistirá ao CREA-MG 
o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o 
presente instrumento como título executivo extrajudicial. 
 
3.13.3. Caso seja ajuizada reclamação trabalhista contra a CONTRATADA por empregado 
alocado aos SERVIÇOS, e o CREA-MG vier a ser notificado para integrar a lide, fica 
expressamente autorizado a: 

 
I – Reter da CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato em vigor, importância 
tão próxima quanto possível do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro faturamento, 
caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; 
 
II – Ressarcir-se nas mesmas condições e independentemente do resultado da ação, o 
valor das horas que forem despendidas pelo advogado do CREA-MG, especialmente, na 
elaboração de petições e nos deslocamentos para a audiência, o mesmo ocorrendo 
quanto ao preposto do CREA-MG, além das despesas judiciais e do custo que incorrer 
para produzir suas provas, servindo de base para o ressarcimento aqui pactuado o 
salário do advogado e do preposto do CREA-MG. 
 
III – Promover o registro deste CONTRATO e seus aditivos perante os órgãos aos quais 
devam os mesmos serem submetidos, de acordo com a legislação em vigor, arcando 
com todas as despesas daí decorrentes e comprovando perante o CREA-MG, no prazo 
de 20 (vinte) dias úteis da assinatura deste instrumento, o cumprimento desta obrigação. 

 
3.14. Refazer ou revisar às suas custas quaisquer SERVIÇOS que, por sua culpa, venham a ser 
considerados pelo CREA-MG como errados, insuficientes ou inadequados. 
 

3.14.1. No caso da CONTRATADA recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, o 
CREA-MG procederá à correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelas multas e 
outras sanções decorrentes do inadimplemento contratual, podendo ainda o CREA-MG se 
ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os créditos de qualquer 
pagamento ainda devidos à CONTRATADA, com base neste ou em outro contrato. 

 
3.15. Credenciar, por escrito, junto ao CREA-MG, um representante que será o único interlocutor para 
os fins previstos neste CONTRATO, bem como, o coordenador dos SERVIÇOS a serem executados. 
 
3.16. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos materiais 
ou pessoais, decorrentes dos SERVIÇOS que direta ou indiretamente executar, ainda que tais danos 
sejam causados por atos de terceiros ou ainda, que decorram de determinações do FISCAL DO 
CONTRATO do CREA-MG, para cuja execução a CONTRATADA tomará as medidas de segurança 
necessárias. Tal responsabilidade se estende aos danos causados ao seu próprio pessoal e 
materiais, bem como aos do CREA-MG, seus prepostos e terceiros. 
 
3.17. Providenciar o reconhecimento, junto à autoridade fiscal competente, de todos os incentivos 
aplicáveis ao CONTRATO, inclusive nas subcontratações. 

 
3.17.1. Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA ao 
CREA-MG, inclusive os que forem concedidos por legislação superveniente, autorizando-se, 
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desde já, o CREA-MG a deduzir dos faturamentos ou garantias os valores aos mesmos 
correspondentes. 
 
3.17.2. Se a CONTRATADA der causa ao não aproveitamento, à revogação, à diminuição ou à 
suspensão de quaisquer incentivos fiscais aplicáveis ao CONTRATO, arcará com os ônus daí 
decorrentes, ficando acordado que o CREA-MG pagará sempre o preço incentivado dos 
SERVIÇOS. 
 

3.18. Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos 
causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CREA-MG ou a terceiros, bem como 
pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da 
execução dos SERVIÇOS. 
 

3.18.1. Manter, durante todo o período de execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
3.18.2. É expressamente vedado o desconto de Fatura/Duplicata ou qualquer outro documento 
em estabelecimento bancário ou de factoring. 

 
3.19. Efetuar os serviços objeto deste contrato, dentro dos padrões técnicos exigidos. 
 
3.20. Responsabilizar-se pela qualidade e padrão dos serviços executados, indispensáveis ao bom e 
fiel cumprimento do contrato. 
 
3.21. Atender aos serviços dentro dos prazos estabelecidos. 
 
3.22. Informar ao CONTRATANTE, quando solicitado, a posição dos serviços. 
 
3.23. Permitir a inspeção dos serviços por pessoal credenciado pelo CONTRATANTE, sempre que for 
julgado necessário. 
 
3.24. Solicitar instruções por escrito ao CONTRATANTE, nos casos em que as informações 
fornecidas forem inadequadas e/ou insuficientes para a execução dos serviços. 
 
3.25. Não ceder ou transferir o objeto do presente contrato. 
 
3.26. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
3.27. Atender as exigências de nível SLA, previstas no Edital e seus anexos, especificamente no 
Termo de Referência. 
 
3.28. Os serviços produzidos pela CONTRATADA deverão ser documentados e apresentados 
mensalmente ao CREA-MG sob a forma de relatórios formatados de acordo com as normas e 
especificações pertinentes, em conformidade com normas da ABNT atinentes às atividades 
desenvolvidas. No decorrer e na conclusão da deverão ser apresentados relatórios técnicos, em 02 
(duas) vias, na forma impressa colorida e encadernada e, 01 (uma) via em meio magnético (CD-
Rom). 
 
3.29. A CONTRATADA deverá apresentar ao CREA-MG, mensalmente e até o 5º. (quinto) dia útil do 
mês subsequente ao da realização dos serviços, juntamente com a medição correspondente, o 
Relatório Técnico de Atividades, contendo, no mínimo, os seguintes aspectos gerenciais: 
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 Informações contratuais; 

 Descrição das atividades desenvolvidas no período; 

 Pendências e encaminhamentos de soluções; 

 Lista de correspondências recebidas e enviadas; 

 Organograma e relação (e tempo) da equipe técnica alocada; 
 

3.30. A empresa CONTRATADA deverá cumprir com todos os encargos sociais decorrentes da 
legislação trabalhista a seus empregados, bem como arcar com o ônus do fornecimento de quaisquer 
equipamentos quando a atividade específica assim o exigir ou quando apresentem riscos à saúde do 
trabalhador.  
 
3.31. O CREA-MG, a qualquer tempo, poderá requerer, por meio de correspondência fundamentada, 
a substituição de membros da equipe de apoio que, a seu juízo, não esteja correspondendo aos 
princípios de eficiência e de qualidade exigidos para a implantação dos empreendimentos.  
As atividades inerentes ao contrato serão desenvolvidas em regime de subordinação e estrita 
colaboração com o CREA-MG. 
 
3.32. A CONTRATADA deverá fornecer garantia de 6 (SEIS) meses sobre os serviços executados 
e/ou produtos entregues, sendo este prazo contado a partir da aceitação e homologação 
 
3.33. SERÁ EXIGIDO QUE A CONTRATADA APRESENTE À CONTRATANTE, EM ATÉ 5 DIAS 
DA ASSINATURA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA 
CONTRATUAL CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR CONSTANTE 
DA PROPOSTA, MEDIANTE UMA DAS SEGUINTES MODALIDADES: 
 

A. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, DEVENDO ESTES 
TEREM SIDO EMITIDOS SOB A FORMA ESCRITURAL, MEDIANTE REGISTRO EM 
SISTEMA CENTRALIZADO DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA AUTORIZADO PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL E AVALIADOS PELOS SEUS VALORES 
ECONÔMICOS, CONFORME DEFINIDO PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 
OBSERVAÇÃO: NO CASO DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA NA MODALIDADE DE 
CAUÇÃO EM DINHEIRO, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ 
EFETUAR DEPÓSITO NA CONTA BANCARIA INDICADA PELA CONTRATANTE E 
APRESENTAR O COMPROVANTE AO CREA-MG NO ATO DA ASSINATURA DO 
CONTRATO. 
 
B. SEGURO-GARANTIA. 
 
C. FIANÇA-BANCÁRIA. 
 
3.33.1. A GARANTIA DEVERÁ SER MANTIDA DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO; 
 
3.33.2. NO CASO DE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, POR ACRÉSCIMO OU 
SUPRESSÃO, A GARANTIA DEVERÁ SER ATUALIZADA, A FIM DE MANTER O 
PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR 
CONTRATADO; 
 
3.33.3.  NO CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONTRATADA, A 
GARANTIA SERÁ EXECUTADA PARA RESSARCIMENTO AO CREA-MG DOS 
VALORES DAS MULTAS E INDENIZAÇÕES A ELA DEVIDOS, SUJEITANDO-SE, 
AINDA, A CONTRATADA A OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.666/1993; 
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3.33.4. A GARANTIA, OU SEU SALDO, SOMENTE SERÁ RESTITUÍDA À EMPRESA 
CONTRATA APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO PRESENTE 
CERTAME. 
 
3.33.5. SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS E 
OBEDECENDO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, O CREA-MG RECORRERÁ À 
GARANTIA CITADA A FIM DE SE RESSARCIR DOS PREJUÍZOS QUE LHES SEJAM 
CAUSADOS PELA CONTRATADA, COM O INTUITO DE REPARAR TAIS DANOS. A 
CONTRATADA FICARÁ OBRIGADA A REINTEGRAR O VALOR DA GARANTIA NO 
PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS APÓS SUA NOTIFICAÇÃO. 
 

3.34. TODAS AS PEÇAS DE TRABALHO EXECUTADAS PELA CONSULTORA SERÃO DE 
PROPRIEDADE DA CREA-MG. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA  -  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1. Garantir à CONTRATADA o acesso a documentação e informações necessárias, bem como os 
elementos básicos indispensáveis à realização dos serviços. 
 
4.2. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou 
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 
 
4.3. Credenciar junto a CONTRATADA, um funcionário de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará 
como FISCAL DO CONTRATO. 
 
4.4. Efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos neste CONTRATO. 
 
4.5. Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou 
procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA  -  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1. Cabe ao CONTRATANTE, através de Fiscal designado, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e 
subordinados. 
 
5.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 
 
5.3.A existência e a atuação da Fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado 
e as suas consequências e implicações próximas ou remotas. 
 
5.4. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o 
edital e o contrato. 
 
5.5. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer 
informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
5.6. O FISCAL DO CONTRATO terá plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente 
CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito do CREA-MG 
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5.7. O FISCAL DO CONTRATO exigirá os prazos e quantitativos estabelecidos no ANEXO I e III. 
 
5.8. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem 
e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e 
preservar todo e, qualquer direito do CREA-MG tais como: 
 

 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 
estabelecidas; 

 

 Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada 
inconveniente; 

 

 Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços objeto do 
Contrato, encaminhados pela CONTRATADA; 

 

 Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 
exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no 
Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 
CONTRATADA. 

 

 Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados; 
 

 Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO". 
 

 Exigir que os responsáveis pela execução do objeto observem as exigências legais sobre a 
documentação e procedimentos necessários; 

 

 Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das etapas já 
concluídas, para liberação de pagamentos de medições / parcelas, de modo a evitar 
pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos; 

 

 Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços. 
 
5.9. O CREA-MG, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito de exercer 
durante todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive 
quanto ao pessoal da CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e 
apresentação; 
 
5.10. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 
controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA  - PRAZO 
 
6.1 O prazo para prestação do objeto contratado é de 12 (DOZE) MESES, contados da data de 
assinatura da ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA, mediante as assinaturas da CONTRATADA e do 
FISCAL DO CONTRATO, podendo o contrato ser prorrogado, através de Aditivo Contratual, nos 
termos e limites da Lei n.º 8.666/93 – ART 57 – INCISO II. 
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CLÁUSULA SÉTIMA   -  VALOR DO CONTRATO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Para fins legais e contratuais, inclusive para aplicação de multas, o presente contrato tem o valor 
global de R$ ________ (_________________________________). Em conformidade com a planilha 
da proposta comercial apensada a este contrato. 
 
7.2. Os pagamentos serão efetuados MENSALMENTE POR MEDIÇÃO DAS HORAS APLICADAS E 
PRODUTOS ESPECÍFICOS OBTIDOS ATRAVÉS DE LIBERAÇÕES PRÉVIAS EM CADA ORDEM 
DE SERVIÇO, conforme previsto no Anexo I, depois de aceitos os serviços pela Fiscalização do 
Contratante. 
 

7.2.1 Por se tratar de consultoria técnica através de fornecimento de homem x hora para 
produção de relatórios, peças técnicas, cartilhas orientavas, palestras, Workshops, audiências 
públicas e demais serviços constantes do objeto contratado, o pagamento á contratada  se 
dará em conformidade com a utilização do material humano X produtos X serviços realizados, 
durante o mês de prestação de serviço, de acordo com as ordens de serviços previamente 
expedidas para cada trabalho a ser realizado, obtido pelo produto das quantidade e preços 
unitários ofertados na planilha de preços constante do edital, liberados através das O.S. 
previamente autorizadas. 

 
7.3. No valor global supracitado estão incluídos todos os honorários pelos serviços profissionais 
prestados, diárias gratificações, despesas diretas e indiretas, benefícios (lucro), impostos e outros 
que se fizerem necessários para o perfeito cumprimento dos serviços contratados. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA  - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
8.1. Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais federais, estaduais e 
municipais devidos em decorrência direta ou indireta deste contrato ou de sua execução, bem como 
as despesas de registro deste, se necessário, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, sem direito a reembolso. 
 
 
CLÁUSULA NONA  - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO  
 
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. Após o período de 12 (DOZE) meses, contados da data de 
assinatura do contrato, poderá haver reajuste dos preços tendo como base no índice IGPM/FGV 
acumulado nos últimos 12 meses, com referência no 2º (segundo) mês anterior ao vencimento, 
ou na falta ou extinção deste, pelo índice permitido por lei vigente na época do reajuste, para efeito 
de correção do valor da locação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo CREA-MG, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, consideradas as condições estabelecidas na minuta contratual, 
(MINUTA ANEXO IX) deste Edital. 
 

10.1.1. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao FGTS 
(CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas Municipal, Estadual e Federal. 
 
10.1.2. O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios elaborados com a 
observância do Termo de Referência. 
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10.1.3. A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos Relatórios. 
 
10.2. O pagamento será processado MENSALMENTE POR MEDIÇÃO DAS HORAS APLICADAS, 
mediante apresentação de Planilha de Medição, que deverá ser acompanhada dos documentos 
comprobatórios da sua realização, ainda, mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento e aceite dos relatórios, pelo setor 
requisitante. 
 

10.2.1 O pagamento deverá compreender o período do primeiro ao último dia do mês anterior. 
Não será devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou garantia de 
execução de valores mínimos. 

 
10.3. O CREA-MG disporá de 03 (três) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal, para o 
"aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o 
serviço não será aceito ou o bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou 
reposição, sendo sustado o pagamento. 
 
10.4. Caso sejam constatados, pelo CREA-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos 
referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de 
reapresentação, pela CONTRATADA, das notas fiscais e faturas ou notas fiscais-faturas, 
devidamente retificadas, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os 
valores faturados. 
 
10.5. Constatadas pelo CREA-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a 
glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a CONTRATADA 
para recolhimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da 
notificação. 
 
10.6. Ocorrendo paralisação dos serviços/fornecimento, por decisão do CREA-MG, o pagamento se 
fará por medições dos serviços/fornecimento executados e aceitos. 
 
10.7. As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições idênticas 
às estipuladas no ANEXO III, conforme estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, 
prevalecendo para efeitos de pagamento o critério de arredondamento universal quando da 
ocorrência de frações de centavos. 
 
10.8.As faturas deverão ser encaminhadas para: 
 

CREA-MG 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 11º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO 
CEP: 30.170-917, EM BELO HORIZONTE/MG 

 
10.9. Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as partes (MINUTA 
ANEXO IX). 
 
10.10. O CREA-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta da 
CONTRATADA, conforme especificado a seguir: 

 
10.10.1. Banco _________ 
  Agência ________ 
  Conta ________ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. O CONTRATANTE designará Agente Responsável pela Coordenação e Fiscalização do 
Contrato e a CONTRATADA nomeará seu Preposto, com amplos poderes para decidirem todos os 
assuntos relativos aos serviços e através dos quais serão feitos os contatos entre as partes. 
 
11.2. Procedimentos para execução dos serviços: 

 
11.2.1. Reunião de início dos serviços:  

 
11.2.1.1. Será obrigatoriamente realizada reunião para início dos serviços, na qual a 
CONTRATADA apresentará o responsável legal (ou preposto mediante procuração 
específica), as suas normas, critérios e padrões para execução dos serviços, as quais 
deverão ser aprovadas pelo CONTRATANTE, tendo como referência o presente Termo. 

 
11.2.2. Alterações nas normas, critérios e padrões durante a execução dos serviços: 

 
11.2.2.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar as normas, critérios e 
padrões para a execução dos serviços, sem que haja alteração do valor total do contrato. 

 
11.2.3. Aprovação dos Relatórios/Pareceres: 

 
11.2.3.1. Os Relatórios/Pareceres previstos no Anexo I, a serem emitidos, deverão ser 
apresentados em reunião, a ser agendada com o representante da CONTRATANTE, 
Responsável pela Coordenação e Fiscalização do Contrato. 
 
11.2.3.2. Caso venham a ser apresentados, responsável pela Coordenação e 
Fiscalização do Contrato, quaisquer comentários sobre os Relatórios/Pareceres, esses 
comentários deverão ser atendidos e/ou esclarecidos pela CONTRATADA, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, como condição para a aprovação final. 

 
11.3. Somente após a Aprovação final ou decorrido o prazo que se refere à alínea acima, 
poderá a contratada emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente a parcela. 
 
11.4. O pagamento da última fatura está condicionado a: 
 

11.4.1. Aprovação de todos os relatórios. 
 
11.4.2. Devolução dos Crachás pela equipe (se tiverem sido fornecidos). 
 
11.4.3. Assinatura do Termo de Encerramento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADE E MULTAS 
 
12.1. Pelo não cumprimento de qualquer condição ou cláusula contratual, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
 

12.1.1. Advertência; 
 
12.1.2. Multa; 
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12.1.2.1. compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 
do serviço/produto, pela recusa em assinar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas; 
 
12.1.2.2. moratória no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
calculada sobre o valor total do serviço/produto, por dia de inadimplência, até o limite máximo 
de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato; 
 
12.1.2.3. moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
serviço/produto, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 

 
12.1.3. Rescisão; 
 
12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
12.1.5. 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 alínea anterior. 
 

12.2. Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, o CREA-MG 
poderá cobrar uma multa diária a partir da data em que ficar caracterizado o inadimplemento e 
enquanto este perdurar, correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do CONTRATO, no limite 
máximo de 20% (vinte por cento). 
 

12.2.1. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável à 
CONTRATADA, esta responderá por: 

 
I - Multa rescisória de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total estimado do 
CONTRATO depois de atualizado para a data da rescisão contratual, com os créditos de 
qualquer pagamento ainda devido à CONTRATADA, com base neste ou em outro 
contrato; 
 
II - Pelo pagamento de perdas e danos que puderem ser efetivamente apurados. 

 
12.3. A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada obrigação deixar de ser 
cumprida, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
12.4. As multas porventura aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa, ficando o CREA-MG 
autorizado a descontá-las dos pagamentos devidos à CONTRATADA, cobrá-las judicialmente, 
servindo, para tanto, o presente instrumento como título executivo extrajudicial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 
 
13.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a indenização de qualquer espécie quando: 
 

13.1.1. Não cumprir a CONTRATADA qualquer de suas cláusulas ou obrigações; 
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13.1.2. Pela decretação de falência, pedido de concordata, ou a instauração de insolvência civil 
da CONTRATADA; 
 
13.1.3. Pela alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo do CREA-MG, prejudique a execução dos serviços pela CONTRATADA; 
 
13.1.4. Por protesto de títulos ou emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
 
13.1.5. Por atingir o limite de 20% de multas contratuais estabelecidas na Cláusula Décima 
Primeira; 
 
13.1.6. Suspensão, pelas autoridades competentes, dos SERVIÇOS, em decorrência de 
violação de dispositivos legais vigentes. 
 
13.1.7. Não pagamento pela CONTRATADA, no prazo legal, da remuneração de seu pessoal 
ou de quantias devidas as suas subcontratadas, fornecedores, bem como pelo não pagamento 
ou recolhimento de quaisquer ônus ou tributos incidentes sobre as mesmas. 
 
13.1.8. Atrasos na execução dos SERVIÇOS, por culpa da CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo CREA-MG. 
 
13.1.9. Se a CONTRATADA paralisar total ou parcialmente os SERVIÇOS, sem prévio e 
expresso consentimento do CREA-MG, por escrito. 
 
13.1.10. Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé da CONTRATADA, 
devidamente comprovadas. 
 
13.1.11. Interrupção dos SERVIÇOS pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior como 
previsto no item 15.1, por mais de 60 (sessenta) dias corridos, hipótese em que o CREA-MG 
pagará à CONTRATADA apenas a importância correspondente aos SERVIÇOS já executados 
e aceitos; 
 
13.1.12. Pelo não cumprimento da produção mínima mensal a ser cumprida, bem como, os 
prazos e quantitativos estabelecidos no ANEXO I. 
 
13.1.13. A CONTRATADA reconhece ainda os direitos do CONTRATANTE nos casos de 
rescisão administrativa, previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93. 

 
13.2. Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, o CREA-MG ficará 
automaticamente imitido na posse dos SERVIÇOS já realizados ou intitulado a imitir-se, de imediato, 
mormente na posse da documentação ainda não entregue, reservando-se o direito de concluir os 
SERVIÇOS, acaso restantes, pelos meios que julgar mais convenientes. Nessa hipótese, a 
CONTRATADA será reembolsada pelos SERVIÇOS já realizados e aceitos pelo CREA-MG. 
 
13.3. Rescindido o contrato, o CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, retomar os serviços na 
fase em que estiver e dar-lhe o andamento que lhe aprouver, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. 
 
13.4. Nas Hipóteses previstas nos subitens 13.1.1 a 13.1.13 do item 13.1 acima, o CREA-MG poderá, 
caso não exercite o seu direito de rescindir o CONTRATO, sustar o pagamento das faturas 
pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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13.5. Havendo rescisão de contrato por ato unilateral da Administração, esta providenciará a retenção 
de créditos decorrentes do contrato e da garantia contratual até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. (Lei 8.666/93, art. 80). 
 
13.6. Em caso de rescisão, decorrente da inadimplência da CONTRATADA, esta ficará obrigada a 
devolver todas as parcelas efetivamente pagas, devidamente atualizadas, corrigidas pela variação do 
IGPM/FGV. 
 
13.7. É facultado ao Contratante e a qualquer tempo rescindir o presente instrumento 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que, notifique a outra por escrito no 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TOLERÂNCIA 
 
14.1. A eventual tolerância do CONTRATANTE com relação ao inadimplemento da CONTRATADA, 
de cláusula ou obrigação contratual, não importará em novação, não podendo ela reivindicar do 
CONTRATANTE a concessão de igual tolerância em outros casos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - SIGILO 
 
15.1. À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a 
natureza ou o andamento dos SERVIÇOS, bem como divulgar, através de qualquer meio de 
comunicação, dados e informes relativos aos SERVIÇOS executados, salvo por expressa autorização 
escrita do CREA-MG. 
 

15.1.1.  Para fins deste CONTRATO informação confidencial significa toda aquela obtida pela 
CONTRATADA em decorrência deste CONTRATO e que não seja de domínio público, 
incluindo, notas, memorandos, especificações, bases de dados, mídias de computador e 
informações verbais. 

 
15.2. A CONTRATADA se compromete por si, por seus empregados, prepostos e subcontratados a 
guardar sigilo sobre as informações confidenciais. 
 
15.3. Não obstante, o término do prazo contratual, inclusive no caso da Cláusula Décima Segunda, as 
obrigações acima mencionadas previstas nos itens 15.1 e 15.2 permanecerão em vigor. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 
 
16.1. Se qualquer das partes ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou 
em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar o fato de imediato e 
ratificar por escrito a comunicação, em até 10 dias, informando os efeitos danosos do evento. 
 
16.2. Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas tanto as 
obrigações que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto à obrigação de o CREA-MG 
remunerá-las. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - SEGUROS 
 
17.1. A CONTRATADA se obriga a providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os 
seguros exigidos por lei, com vigência a partir da data de início dos SERVIÇOS até seu 
encerramento. 
 
17.2. A CONTRATADA será responsável pela contratação, por sua conta exclusiva, dos seguros do 
pessoal, edificações, instalações, equipamentos e veículos que utilizar na execução dos SERVIÇOS, 
sob pena de assumir diretamente todos os riscos e ônus inerentes. 
 
17.3. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer danos sofridos por ela, seus 
empregados, prepostos ou terceiros, oriundos de dolo ou culpa sua, decorrentes de sinistro nos 
SERVIÇOS, obras, instalações, materiais e equipamentos do CREA-MG sob sua guarda e 
responsabilidade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  -  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
18.1. Este contrato reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, pelas disposições do edital, 
pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e 
disposições de direito privado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  -  PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
19.1. O CONTRANTE fará publicar resumo deste termo, no Diário Oficial da União – DOU, em no 
máximo 20 (vinte) dias de sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  -  ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
20.1. Este instrumento só poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas cláusulas, 
mediante aditivo contratual, conforme legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO 
 
21.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. A 
CONTRATADA não poderá ainda subcontratar parte dos serviços, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, por escrito; 
 
21.2. A autorização de subcontratação concedida pelo CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA 
da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato e do 
respectivo edital. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
22.1. Havendo necessidade para o CONTRATANTE, o objeto deste Contrato poderá ser aumentado 
ou suprimido, durante a vigência contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor 
inicial atualizado, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. Os recursos para execução das despesas deste Contrato correrão à conta n.º 
6.2.2.1.1.01.04.09.002. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DESPESAS DO CONTRATO 
 
24.1 - Constituirá encargo exclusivo da contratada, o pagamento de tributos, tarifas ou emolumentos 
e despesas da formalização do contrato e da execução do seu objeto. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES 
 
25.1 - Os ensaios, testes e demais provas exigidas para a boa execução dos serviços correrão por 
conta da contratada. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1 - A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento 
das especificações e demais documentos constantes do ANEXO I e realizado investigações, a seu 
exclusivo critério, suficientes para o conhecimento das condições de execução dos SERVIÇOS e que 
poderão interferir nos seus prazos e custos, não sendo o CREA-MG responsável por qualquer falha 
decorrente dessas investigações. 
 
26.2 - A CONTRATADA se obriga a cooperar com outras CONTRATADAS do CREA-MG, entrosando-
se com elas, a fim de que todos os SERVIÇOS se desenvolvam conforme a programação 
estabelecida para cada uma. Quaisquer entendimentos entre as diversas CONTRATADAS serão 
feitos, por escrito, sempre através do FISCAL DO CONTRATO. 
 
26.3 - A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos SERVIÇOS, assumindo 
inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execução e qualidade técnica dos mesmos. 
 

26.3.1 - A tolerância ou o não exercício, pelo CREA-MG, de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral não importará em novação ou renúncia a 
qualquer desses direitos, podendo o CREA-MG exercitá-los a qualquer tempo. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA -  RETENÇÕES DE IMPOSTOS 
 
27.1. O CONTRATANTE é obrigado a fazer as retenções determinadas na IN SRF 1540 de 05 de 
janeiro de 2015, que dispõem sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados 
a pessoas jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal. 
 
27.2. A CONTRATADA que for optante pelo "SIMPLES NACIONAL" deverá informar na nota fiscal e 
encaminhar juntamente com a mesma a Declaração de opção. 
 
27.3. O CONTRATANTE irá reter, também, o ISS conforme Lei Complementar 116/2003. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  -  FORO 
 
28.1. Em face a natureza jurídica de entidade autárquica federal do CREA-MG, bem como por força 
do disposto no § 2º do artigo 55, da Lei 8.666/93, fica eleito pelas partes o foro da Justiça Federal – 
Seção Judiciária de Minas Gerais nesta cidade de Belo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, ou possa vir a ser, para dirimir as questões decorrentes deste 
CONTRATO e da execução de seu objeto. 
 
E pôr estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
 
Belo Horizonte, _____ de _____________________ de 2018 
 
 
_________________________________         ___________________________________ 
Eng. Civil Lucio Fernando Borges                 XXXXXXXXXX 
Presidente CREA-MG                      XXXXXXXXX 
CONTRATANTE                         CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1) ______________________________        2) ________________________________ 
NOME:                          NOME: 
CPF :                           CPF : 
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ANEXO X 
 

BRIEFING 
 
 

1. HISTÓRICO E OBJETIVO  
 

O CREA-Minas surgiu em 1934 -  momento importante da construção do Estado brasileiro - com o 
intuito de regulamentar o exercício e a atividade de algumas profissões ligadas ao desenvolvimento. 
A função legal do Conselho é fiscalizar o exercício e a atividade profissional, impedindo a atuação de 
leigos, garantindo assim mercado de trabalho para os profissionais legalmente habilitados. Para a 
sociedade, a atuação do CREA-Minas significa segurança e qualidade nas obras e nos serviços 
prestados.  
 
Dessa forma, podemos dizer que a missão do CREA-Minas é assegurar à sociedade o exercício 
profissional da engenharia, agronomia e demais profissões do Sistema Confea/CREAs com 
responsabilidade social. 
 
Ao longo dos seus 84 anos de existência, o CREA-Minas vem se consolidando como um importante 
instrumento de defesa da sociedade e conquistando seu espaço no dia a dia das pessoas. A 
participação do Conselho em discussões de interesse nacional como a acessibilidade, faz com que o 
Sistema Confea/CREAs seja o suporte institucional e a referência para as transformações 
necessárias à implantação da acessibilidade ambiental em diversos níveis. Já a articulação com os 
poderes municipais e estaduais para a implantação do programa de Engenharia Pública é uma forma 
de dar acesso à população aos conhecimentos técnicos dos profissionais da área tecnológica, a 
exemplo do que acontece na área da medicina, em que o cidadão recebe os serviços de saúde 
através do SUS, ou mesmo da área do direito onde os advogados prestam assistência jurídica à 
população nas Defensorias Públicas.  O CREA-Minas também participa do grupo gestor estadual que 
discute e capacita cidadãos para a implantação dos planos diretores como prevê o Estatuto da 
Cidade, além de articular e mobilizar os profissionais e a sociedade na busca do equilíbrio ambiental 
e social entre as nações, através do fórum provisório da Agenda 21. O Conselho atua ainda no 
sentido de articular uma política de gestão integrada e participativa dos resíduos sólidos urbanos, 
através do Fórum Lixo e Cidadania. Estes são apenas alguns exemplos de como o CREA-Minas vem 
extrapolando a sua função legal nos últimos anos. 
 
A atual gestão tem se empenhado no sentido de dar continuidade a esse trabalho, fazendo com que 
o CREA-Minas esteja cada vez mais presente na vida das pessoas, mas com foco no profissional. 
 
Hoje a administração do CREA-Minas defende a ideia de que o Conselho existe para defender as 
profissões como patrimônio da sociedade. A engenharia, agronomia, geologia, geografia e a 
meteorologia, de nível superior e médio representam 70% da produção do país.  
 
As profissões de base tecnológica estão presentes em tudo, desde as pequenas ações cotidianas, às 
mais complexas, sendo impossível para as pessoas não as utilizarem na habitação, na saúde, no 
transporte, no lazer, na educação e em todas as áreas essenciais para o crescimento do país. Isso 
significa que sem o trabalho desses profissionais não há desenvolvimento.  
 
Por isso, o CREA-Minas pretende investir cada vez mais na informatização, no atendimento e na 
fiscalização, garantindo melhor qualidade na prestação de serviços. O pensamento que norteia as 
ações do Conselho hoje é que a valorização profissional se faz com mobilização nacional, para 
garantir um ciclo de desenvolvimento capaz de absorver todas as profissões. É preciso então, 
assegurar o reconhecimento da necessidade do trabalho dos profissionais, para alcançar a 
valorização profissional.  
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2. ESTRUTURA DO CREA-MINAS 
 
O CREA-Minas faz parte do Sistema Confea/CREAs - Conselho Federal de Engenharia, Agronomia / 
Conselhos Regionais. Esse sistema regulamenta e fiscaliza, em todo o território nacional, as 
profissões das áreas da engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto 
de nível superior, quanto de nível técnico de segundo grau. 
 
Além da sede, o Conselho possui 63 inspetorias nas principais cidades do interior do estado e 05 
postos de atendimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Dessa maneira, sua atuação não 
fica centralizada e sua ação se faz mais eficiente. O processo de descentralização, iniciado em 2000, 
culminou com a criação de 12 gerências regionais e um núcleo Permanente, que têm objetivo de 
administrar as inspetorias, facilitando o atendimento aos profissionais, evitando ainda o deslocamento 
de profissionais do interior até a capital.  
 
O CREA-Minas é dirigido por um presidente, eleito diretamente pelos profissionais registrados, para 
um mandato de três anos. Ele é auxiliado por nove diretores eleitos anualmente entre os 
Conselheiros. Estes Conselheiros são indicados ou eleitos pelas entidades de classe e instituições de 
ensino também registrados no CREA-Minas. Ao todo são 160 Conselheiros entre efetivos e 
suplentes, com mandatos de três anos. Anualmente, é renovado 1/3 deste total. As vagas para o 
Conselho são preenchidas obedecendo-se às proporcionalidades estabelecidas na lei.  
 
Nenhum dos cargos citados recebe remuneração. Trata-se de cargos honoríficos. 
Os Conselheiros formam as Câmaras Especializadas que correspondem o poder legislativo do 
Conselho. Atualmente elas são as seguintes: Agrimensura, Agronomia, Civil, Elétrica, Geologia e 
Engenharia de Minas, Mecânica e Metalúrgica e Química. A elas cabe deferir sobre o registro de 
profissionais e empresas, estabelecer normas de fiscalização relativas às suas áreas de competência, 
julgar infrações, analisar eventuais casos omissos na legislação, referentes ao exercício profissional e 
representar o CREA-Minas em assuntos de interesse das categorias. 
 
Por se tratar de um Conselho, é nas reuniões Plenárias que os Conselheiros discutem e decidem os 
assuntos e os grandes temas que envolvem estas profissões. Estas reuniões obedecem a um 
calendário anual em que é estabelecida, pelo menos, uma reunião por mês. Dependendo da 
necessidade são convocadas reuniões extraordinárias. 
 
 

3. DESAFIO DE GESTÃO: A RETOMADA DA AUTORIDADE TÉCNICA 
 
A gestão do CREA-Minas 2018-2020 está inserida em um ambiente de consolidação do crescimento 
econômico do país. O período de baixo crescimento econômico experimentado pelo Brasil desde o 
final da década de 1970 até o início de 2000 fez com que as profissões das áreas tecnológicas não 
fossem devidamente valorizadas e agora, com um crescimento consistente, é necessário que essas 
profissões, que concretizam o desenvolvimento, retomem sua posição de detentoras do 
conhecimento e da técnica que possibilitam traçar projetos de longo prazo para a promoção de um 
país mais justo e sustentável.  
 
Neste cenário, o CREA-Minas tem como um de seus desafios alavancar essa retomada da autoridade 
técnica das profissões e dos profissionais das áreas tecnológicas. Com a premissa de que a 
tecnologia e o trabalho dos profissionais de Engenharia e Agronomia estão inter-relacionados ao 
desenvolvimento do país, o Conselho acredita que a conjuntura traz a oportunidade de consolidar 
essas profissões como espaço do conhecimento tecnológico necessário e fundamental para a 
soberania econômica e política do Brasil. Para isso, é necessário investir em três vertentes de suma 
importância: as universidades, espaços de aprendizagem; empresas, que retêm e consolidam o know 
how e a empregabilidade dessas profissões, e o serviço público, que é o contratante da maior parte 
de serviços que envolvem esses profissionais no Brasil. 
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O CREA-Minas quer ampliar seu contato com os profissionais e valorizar as entidades profissionais 
em cada local para mostrar a relevância da engenharia para o desenvolvimento do campo, da 
indústria e da cidade, reforçando a necessidade de um profissional habilitado na elaboração de 
projetos que estão intrinsecamente ligados à melhoria da qualidade de vida e dos sistemas 
produtivos. Com essas ações, o Conselho de Minas quer estabelecer diálogos mais efetivos com os 
profissionais e com a sociedade. 
 
Isso porque o compromisso dessa gestão é fazer com que o CREA- Minas seja mais do que um 
organismo fiscalizador: que tenha um posicionamento coletivo de cunho técnico a respeito das 
profissões que integram o Sistema Confea/CREAs e sobre os grandes temas do país. Sem deixar, 
evidentemente, de prestar bons serviços aos profissionais a tempo e a hora, construir uma excelência 
na fiscalização, atender cada vez melhor, e contribuir para que as profissões da Engenharia e 
Agronomia estejam sempre em sintonia com os anseios da sociedade. 
 
A fiscalização, entretanto, deve seguir avançando como fez nos últimos seis anos, quando se 
reestruturou e usou os melhores meios tecnológicos para aprimorar seus processos. O CREA-Minas 
quer avançar ainda mais nesse sentido e ser uma referência entre os demais Regionais, inclusive 
realizando transferências de tecnologias com outros Conselhos. O Regional de Minas quer, 
entretanto, que seja possível atender a um anseio da sociedade e dos profissionais com a ampliação 
legal das suas funções, de forma que se torne possível fiscalizar a qualidade das obras e não apenas 
garantir que um profissional que passou pela universidade e aprendeu as técnicas e metodologias da 
profissão esteja à frente do serviço. Para isso é preciso que uma legislação que dê esta prerrogativa 
aos conselhos. Mas ela é necessária porque a Engenharia quer mais, quer opinar sobre a forma de 
se fazer, apresentando novas visões.  

 
 
4. METAS DA ATUAL GESTÃO DO CREA-MG 
 

A CONTRATANTE adotou, a partir de 2006, um modelo de gestão baseado em Planejamento 
Estratégico, buscando alinhá-lo ao modelo definido pelo Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA para todo o sistema profissional.    Em dezembro de 2009, aderiu ao Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, com objetivo de alcançar os critérios 
de excelência na gestão, preconizados pelo Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF, com foco 
em resultados organizacionais.     
Em dezembro de 2010, já como resultado da implantação dos planos de ação propostos no Plano de 
Melhoria da Gestão – PMG do Programa GesPública, foi realizado o Seminário de Revisão da 
Formulação Estratégica, que teve como principal produto o Mapa Estratégico da CONTRATANTE, 
posteriormente revisado durantes as reformulações estratégicas.  
No período 2012 a 2016 o CREA-Minas implantou a cultura de gestão para resultados, com a criação 
da Superintendência de Planejamento e Gestão e da Gerência de Planejamento; treinou todos os 
gestores em introdução ao planejamento e gestão estratégica, gestão de projetos e gestão de 
processos; implantou o software de gestão estratégica GPWeb e o software de modelagem de 
processos de negócios Bizagi como ferramentas de apoio; adotou o planejamento estratégico 
contínuo, com revisões trienais, tendo como base a reformulação estratégica no início da gestão e, 
posteriormente, o acompanhamento de sua execução através da gestão estratégica. 
Na atual gestão 2018 a 2020 a cultura de gestão para resultados está alicerçada no plano de governo 
do Presidente eleito que está orientado para Gestão e Planejamento para as atividades de 
fiscalização avançando na adoção de estratégias, métodos de gerenciamento e planejamento para 
garantir a eficiência das ações e a ampliar os bons números dos últimos anos. Implantação da Gestão 
por Resultados com objetivo de aprimorar o desempenho da fiscalização. Implantar sistema que 
permita acompanhar todo o processo com relatórios detalhados, evitando falhas e erros.  
Envolvimento dos inspetores e representantes das associações profissionais no planejamento e 
gestão das diretrizes e ações de fiscalização. Ampliação do projeto de Especialização da Fiscalização 
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no Agronegócio para a Civil e Geologia e Minas pela representatividade econômica que possuem no 
estado. Como no agronegócio, a fiscalização destes segmentos terá estrutura, análise e 
acompanhamento especiais 
Um atendimento desburocratizado, tornando-o mais célere, técnico e especializado. Disponibilizar 
atendimento especializado para solução de problemas técnicos. Simplificar os serviços prestados aos 
públicos interno e externo. Continuar a modernização do atendimento ao ampliar a oferta de serviços 
online, garantindo ao profissional atendimento com agilidade. Promover campanhas para instruir o 
profissional a preencher corretamente as A.R.Ts, compor seu Acervo Técnico e acessar os serviços 
ofertados, evitando transtornos. 
Tudo isto suportado pelas melhores práticas de gestão de projetos e de pessoas prosseguindo a com 
a gestão estratégica de projetos, enfatizando o planejamento e monitoramento das ações, além de 
acompanhamento contínuo de resultados por meio de indicadores de desempenho. Aprimorar as 
competências técnicas e interpessoais, promovendo o crescimento profissional e reconhecendo o 
desempenho dos colaboradores com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho colaborativo e 
motivador. 
O fortalecimento do exercício profissional através do fortalecimento das entidades impulsionando-as 
como fontes de conhecimento e de informação, como referências em requalificação profissional. Em 
parceria com universidades e empresas, iniciar um processo de desenvolvimento de tecnologia e de 
cursos de especialização, garantindo representatividade técnica aos seus associados. Estruturar um 
setor, com assessoria técnica e jurídica, para oferecer assistência às entidades de classe para 
elaboração, gestão e captação de apoio financeiro para projetos de interesse dos profissionais, da 
sociedade e do CREA-Minas. 
Valorização profissional empreendendo esforços no diálogo com o profissional da área 
tecnológica para evidenciar sua contribuição no desenvolvimento econômico e social do país. 
Promover a participação do profissional nos debates de interesse da sociedade por meio 
da ampliação de projetos como os Encontros Regionais, as Câmaras Temáticas e a Câmara de 
Mediação e Arbitragem (CMA/CREA-Minas), consolidando a sua autoridade técnica. Discutir, propor e 
acompanhar as ações em prol da valorização profissional, nos ambientes pertinentes, como 
instituições de ensino, entidades e até o mercado de trabalho. 
Assegurar também o fortalecimento do exercício profissional defendendo a aplicação, em sua 
totalidade, da Resolução 1.073 do Confea, que regulamente a atribuição de títulos, atividades, 
competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema Confea/CREA. A 
resolução, aprovada em 2016, prevê a extensão de atribuições a partir da conclusão de 
especialização, mestrado, doutorado e sequencial de formação específica. Atuar junto ao Confea 
para normatizar e conferir mais autonomia às câmaras especializadas para concessão de atribuições 
profissionais com mais equidade, minimizando os conflitos internos. Criar uma estrutura permanente 
para defender as atribuições relativas às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/CREA.  
Está incluso também nesta gestão a Inserção social através do fortalecimento dos colégios afim de 
propiciar um ambiente de integração e consolidação dos Colégios de Entidades, de Inspetores, de 
Instituições de Ensino, de Empresas e o de Representantes Institucionais. Através dos Colégios 
envolver os profissionais, empresários, professores e sociedade nas discussões do que é importante 
para a área tecnológica. 
A inserção social também ocorre pelas parcerias e arranjos institucionais intensificados através da 
relação com as universidades, ampliação de convênios técnicos e fomento de parcerias com 
empresas. Potencializar a Feira de Ciências e de Inovações Tecnológicas (Feicintec).incentivar 
parcerias e projetos com o CREA-Minas Júnior e demais lideranças estudantis, tais como empresas 
juniores, Senge Jovem e Engenheiros sem Fronteiras. 
Participar ativamente na formulação, implantação e controle das políticas públicas que tenham 
interface com a engenharia, a agronomia e a área tecnológica a partir de estudos e propostas 
técnicas elaboradas por entidades e especialistas, e da representação em conselhos institucionais. 
Reimplantar as comissões multimodais nas Inspetorias, ampliando a representação do CREA-Minas 
nos municípios. Promover reuniões municipais, regionais e estaduais, com foco nas discussões de 
demandas locais, fortalecendo a autoridade técnica dos profissionais da área tecnológica. 
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a) Plano Metodológico 
 
O plano metodológico é caracterizado pela apresentação de sugestões que discuta escopo, inserção 
e qualificação das atividades do CREA-MG no ambiente profissional e social do Estado de Minas 
Gerais. Tal plano representa a qualificação da empresa participante do certame em compreender a 
dinâmica da interação entre a engenharia mineira e a sociedade do Estado, no que diz respeito aos 
temas ligados à atuação do CREA -MG 
 

b) Plano Executivo 
 
O plano executivo é caracterizado pela apresentação de sugestões ligadas aos processos de 
gerenciamento e avaliação das atividades descritas nesse termo de referência e com base no anexo 
(BRIEFING). Está relacionado, especificamente a:1- Plano de trabalho dos profissionais nas regiões 
do Estado, 2- Gerenciamento dos profissionais e recursos em campo, 3- Proposta que contemple as 
instituições, entidades e pessoas mais representativas a serem visitadas nas atividades pelo Estado, 
4- Uso de sugestões de informática e gerenciamento da informação produzida, 5- Suporte logístico 
para as atividades, e 6- Tipos de relatórios, produtos a serem entregues ao final do processo.   
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ANEXO XI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 
 
 
Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA N.º: 0XX/2018, a(o) (NOME COMPLETO DO 
PROPONENTE)_____________________, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ 
sob o n.º: ___________________, sediada no (ENDEREÇO COMPLETO)___________________, 
declara, sob as penas da lei que é (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
CONFORME O CASO)_______________________, na forma da Lei Complementar n.º: 123, de 
14/12/2006. 
 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de_____ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do diretor ou representante legal 

Nome e identificação do declarante 
 
 
 
OBS.: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL 
DO PROPONENTE. 

 
 


