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LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº 01/2022 

1- O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 1ª REGIÃO PARÁ, autarquia pública federal 

instituída com base na Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, com sede situada na Trav. Mauriti nº 2786 - Marco 

– CEP 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil, por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 

CRESS 1ª Região Nº 31 de 12 de novembro de 2020, na forma que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, torna 

público que realizará LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE, sendo objeto a seleção de 

empresa especializada para desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte e hospedagem de 

web site personalizado para o CRESS 1ª Região, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual 

período no caso de ser vantajoso para a Administração pública, com fundamentação na Lei nº8.666/93, 

conforme as especificações e condições estabelecidas no presente Convite.  

 

1.1. O presente certame licitatório será regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por suas alterações 

posteriores, bem como pelas disposições consignadas neste Edital, constituindo-se Licitação do tipo “Menor 

Preço", tendo como critério de julgamento o menor preço global. 

   

1.2. As empresas interessadas deverão apresentar até às 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2022, na 

sede do Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região, localizada na Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-Belém, 

horário de funcionamento de 08:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira, os 02(dois) envelopes em 

sobrecartas lacradas: o “Envelope nº01 – Documentos de Habilitação”, deverá conter os documentos 

especificados no item 4; “Envelope nº 02 – Proposta de Preço” deverá conter os dados constantes no item 5. 

 

1.3. Às 09h00 do dia 22 de fevereiro de 2022, dar-se-á, em sessão pública, a abertura do envelope de 

HABILITAÇÃO, posteriormente, a abertura do envelope de PROPOSTA DE PREÇO, na presença dos 

licitantes, na sede do CRESS/PA, Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-Belém. 

  

1.4. O CRESS, considerando a estimativa de adquirir a prestação do serviço, tendo como objeto – 

desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte e hospedagem de web site personalizado para o CRESS 

1ª Região, estima o valor global para aquisição deste, em até R$30.000,00 (trinta mil reais).   

 

2 – OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte e 

hospedagem de web site personalizado para o CRESS 1ª Região. 

 

3 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes deverão entregar no dia e local definidos no item 1.2 deste edital, à Comissão Especial de 

Licitação, a documentação de habilitação, bem como a proposta de preço, em dois envelopes distintos, lacrados, 

opacos, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO  

Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região Carta Convite nº01/2022 

Nome da Empresa:  

Endereço da empresa:  
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Razão Social Completa da empresa:  

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO  

Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região Carta Convite nº 01/2022  

Nome da Empresa:  

Endereço da empresa:  

Razão Social Completa da empresa: 

  

 3.2- A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus documentos 

de habilitação na ordem em que estão listados no item 4 deste edital, devidamente numerados por página. 

 

3.3- Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão Especial 

de Licitação.   

 

3.4- Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à Comissão Especial de 

Licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas intempestivamente, 

ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros.  

  

3.5- Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os envelopes ou a entrega 

em local diferente do endereço indicado.   

 

3.6- No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela 

credenciada. 

   

3.7- Na sessão pública para recebimento dos envelopes, o proponente/representante deverá apresentar-se para 

credenciamento, junto aos membros da Comissão Especial de Licitação, devidamente munido de documento 

que o credencie (vide modelo do anexo do Edital) ou outro que comprove os necessários poderes para praticar 

todos os atos pertinentes ao certame em nome da proponente devendo participar e responder pela licitante 

representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.  

 

 3.7.1 - Em todo caso, deverá ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento, documento que 

comprove que o signatário do credenciamento possui poderes expressos para firmá-lo. 

 

3.7.2 - Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e não devem ser 

colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de documentos de habilitação ou de proposta de preço.  

  

3.7.3 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas obstará o 

representante de se manifestar e responder pela mesma.  

  

3.8-  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à 

Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para ambas.    

 

4 – DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO  
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ENVELOPE Nº 1- HABILITAÇÃO 

Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos por cópia autenticada em cartório ou de publicação 

em órgão de Imprensa Oficial, ou ainda por cópia simples mediante a apresentação do documento original 

para conferência:  

 

4.1- Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresa Mercantis, a cargo da junta 

Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedades comerciais: Contrato Social ou Estatuto Social e sua alterações devidamente 

consolidadas e registradas nos órgãos competentes. 

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

d) No caso de sociedades simples: inscrição de ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

e) No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP): Certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte.  

 

4.2- Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:  

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

b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do solicitante;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) 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, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa.  

4.3- Documentos relativos à qualificação econômico-financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

4.4- Outros documentos 

a) Declaração de inexistência de fato que impeça a empresa proponente de participar do certame licitatório, 

bem como de que inexiste no quadro funcional da empresa, empregado menor de dezoito anos desempenhando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a não ser que seja 

contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, podendo ser utilizado o modelo contido no 

anexo do presente edital.  

4.5- Todos os documentos deverão ser datilografados ou digitados, sem emendas ou rasuras.   

4.6- A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de 

informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.    

4.7- A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão Permanente de Licitação venha tomar 
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conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade das informações 

prestadas ou de qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste edital.   

4.8- As certidões referidas neste item 4 deverão estar dentro do prazo de validade previsto para cada uma das 

certidões. Aquelas certidões que não possuírem prazo expresso, serão consideradas com validade de seis meses 

a contar da data de sua emissão.  

4.9- Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir um ou mais dos requisitos 

determinados no item 4 deste edital. 

4.10- Após a abertura dos “Envelopes de Habilitação”, na data consignada, a Comissão reunir-se-á para 

avaliação dos documentos e requisitos exigidos para habilitação. 

4.11- O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecem ao ato público. Sendo que, 

os participantes julgados habilitados passarão para a fase subsequente, quanto à abertura contendo sua 

“proposta de preço”. A inabilitação do licitante na fase da HABILITAÇÃO importará em preclusão de seu 

direito de participar da fase subsequente. 

4.12- Ultrapassada a fase de habilitação serão abertos os envelopes com as “propostas de preços”, e não caberá 

desclassificação de licitante por motivo relacionado com habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

 

5 – DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇO  

ENVELOPE Nº 2- PROPOSTA DE PREÇO 

5.1- A Comissão Especial de Licitação, designada pelo CRESS, procederá à abertura do envelope de nº 02 

“Proposta de Preço”, exclusivamente dos licitantes habilitados, em ato público, sendo que as folhas de seu 

conteúdo serão rubricadas pelos licitantes que estiverem presentes e participando do certame. 

  

5.2- No envelope de nº02, deverão constar, conforme modelo de proposta em anexo a este edital, a proposta de 

preço contendo todos os itens necessários que compõem o objeto. 

 

5.2- Após a abertura dos “Envelopes da Proposta de Preço”, a Comissão reunir-se-á para avaliação de cada 

proposta de preço dando sequência aos atos e requisitos exigidos. 

 

5.3- A proposta de preço a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste edital, deverá 

apresentar os seguintes elementos:  

  

a) Ser digitada em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem borrões, emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinadas, carimbadas e datadas na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal 

da licitante; 

b) Conter especificações de forma clara e detalhada de todos os item que compõem o objeto (nove itens). 

c) Apresentar por item e em algarismo, preço unitário, preço total do item, preço global da proposta; 

d) Declarar prazo de validade do preço cotado, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data marcada para a abertura da licitação; 

e) Conter número da conta corrente, nome do banco e número da agência onde deseja receber seus créditos; 

f) Declarar expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive tributos, 

taxas e encargos sociais. Na falta desta, será considerada como incluso nos preços toda e qualquer despesa. 
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5.4- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

5.5- No caso de todas as propostas virem a ser desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação, a seu 

critério, poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de novas propostas, ou emitir 

nova Carta Convite. 

 

5.6- A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em 01(uma) via original, redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais. Deverá 

conter obrigatoriamente: preço unitário, preço total e preço global (total) da proposta, em algarismos e por 

extenso, observando as especificações e detalhamento do objeto e demais condições previstas neste Convite e 

seus anexos. 

 

5.7- Independente de declaração expressa, a apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e 

total das condições e exigências deste Edital, sujeitando-se a licitante às sansões previstas nos arts. 87 e 88 da 

Lei nº8666/93, com suas alterações. 

 

5.8- A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre 

a composição dos preços propostos. 

    

5.9- A proposta apresentada será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, que em nenhuma hipótese 

poderá ser alterado seu conteúdo, seja em relação a preço, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros 

materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação. 

 

5.10- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, sejam omissas ou 

apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o entendimento da proposta e seu julgamento, 

bem como as que apresentarem preço ou vantagem baseada nas ofertas de outros licitantes, e, ainda, que 

contemplem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

   

5.11- Quando da análise da proposta de preços, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do 

§3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 

   

5.12- Em caso de empate será efetuado sorteio para escolher a vencedora do certame. 

  

5.13- Consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente, sejam insuficientes para a cobertura 

dos custos decorrentes da aquisição.  

5.14- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, nem vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes.   

 

5.15- O resultado da Proposta, julgamento e decisão será comunicado aos interessados que comparecerem ao 

ato público que receberão a cópia da Ata da audiência pública, a qual será fixada na sede do CRESS e 

disponibilizada por meio eletrônico (site do CRESS 1ª Região) a todos os licitantes e demais interessados. 
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5.16- Da decisão e escolha do vencedor, caberá recurso ao CRESS, que deverá ser protocolado até às 14h00 do 

dia 24 de fevereiro de 2022, na sede do CRESS/PA, Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-Belém. 

 

5.17- A comunicação do resultado final, será publicado no site oficial do CRESS 1ª Região no dia 25 de 

fevereiro de 2022. 

 

6 –PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1 – No dia, hora e local designados no item 1.3 deste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a Comissão Especial de Licitação receberá, em envelopes distintos, devidamente 

fechados, os documentos exigidos para a Habilitação e Proposta de Preço.   

6.2 – Após o recebimento dos envelopes fechados contendo a Documentação e a Proposta de Preço, não serão 

aceitas retificações de preços e/ou de condições, tampouco será admitida a juntada de qualquer documento, 

salvo quando se tratar de simples omissão, desde que não venha causar prejuízos à Administração e às demais 

licitantes, o que deverá ser aceito pela Comissão, com a devida anuência de todas as licitantes.    

6.3 – Será aberto primeiro o Envelope N° 1, contento a Documentação de Habilitação, que será verificada e 

rubricada pela Comissão e pelas licitantes.   

6.4 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência das Propostas de Preço, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão.   

6.5 – A Comissão manterá em seu poder os envelopes “PROPOSTAS DE PREÇO” das licitantes – 

preliminarmente – inabilitadas, devidamente fechados e rubricados no fecho pela Comissão e pelas licitantes 

até o término do período recursal, os quais serão devolvidos, ainda fechados, às empresas inabilitadas.   

6.6 – Não havendo licitante inabilitada ou se todas manifestarem expressamente desinteresse em interpor 

recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será procedida à abertura e análise do Envelope 

N° 2, contendo as propostas de preços.   

6.7 – Qualquer recurso ou contestação somente poderá ser manifestada por intermédio do representante legal 

da licitante ou por procurador da licitante legalmente habilitado.   

6.8 – Não havendo licitante desclassificada, ou se todas manifestarem, expressamente, desinteresse em interpor 

recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será divulgado o resultado do julgamento das 

propostas.   

6.9 – Caso todas as licitantes venham a ser inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá, visando o interesse da Administração, fixar o prazo de 8 (oito) dias de nova documentação 

ou de nova “PROPOSTA”, na forma do disposto no inciso 3º do art. 48, da Lei n.º 8.666/93.   

6.10 – Todas as reuniões da Comissão serão lavradas ATAS circunstanciadas, onde serão registrados todos os 

fatos ocorridos, tais como reclamações, impugnações feitas e demais ocorrências que interessem ao julgamento 

desta Licitação.   

6.11 – Até a assinatura do contrato, a autoridade competente poderá desclassificar a licitante vencedora, 

mediante despacho fundamentado, sem que caibam direitos à indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento 

desta Licitação que desabone sua idoneidade financeira técnica ou administrativa. 

6.12- No dia 25 de fevereiro de 2022, até as 14h00, será comunicado pela Comissão julgadora o resultado final 

do processo licitatório, por meio da afixação desta na sede do CRESS e publicação no site oficial do CRESS 

1ª Região: www.cress-pa.org.br. 
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6.13-  A deliberação da Comissão Especial de Licitação ficará sujeita à homologação da Presidente do 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região. 

 

7 – CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 

 7.1 – A presente Licitação será julgada pelo menor preço tendo como critério de julgamento o menor preço 

global. 

7.1.1 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

Edital, com os itens que compõem o objeto e com o menor preço global. 

7.2 – O julgamento e a classificação serão feitos pela Comissão Permanente de Licitação.   

7.3 – No caso de ocorrer empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no §2° do art. 45 da Lei 

n° 8.666, de 1993, a decisão se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.   

7.4 – A homologação da proposta vencedora e a adjudicação do objeto da presente licitação será a uma única 

empresa, por ato da Presidente do CRESS.   

7.5 – O resultado do julgamento e da classificação será divulgado a todos os participantes através do site e, em 

quadro próprio, na sede do CRESS/PA. 

7.6 – Homologado o resultado do julgamento desta Licitação, pela autoridade competente, as obrigações daí 

decorrentes constarão do Contrato a ser assinado com a empresa vencedora.   

7.7 – As licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, depois de decorridos 60 (sessenta) dias da 

data de entrega das propostas, quando não convocadas para a contratação, na forma disposta no 3º, do art. 64 

da Lei n° 8.666/93. 

   

8– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1- As licitantes poderão apresentar recurso fundamentado, por escrito e no prazo de 2 (dois) dias, conforme 

previsto no §6º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, devidamente protocolado com a documentação necessária a 

comprovação das alegações no CRESS/PA e dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

8.2- Todos os licitantes habilitados serão informados da apresentação de recurso e terão o prazo legal para 

apresentar impugnação.    

8.3- A Comissão Permanente de Licitação julgará os recursos apresentados, submetendo seu parecer para 

homologação, ou não, da Autoridade Superior. Da decisão final, todos os licitantes interessados serão 

notificados.   

8.4- Os recursos poderão, a pedido da Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade competente, ser 

submetidos à análise da Assessoria Jurídica do CRESS/PA.    

 

9 -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, decorrentes do presente termo estão 

previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.01.04.04.022 – Demais Serviços 

Profissionais.  

 

10- DO REAJUSTE 

10.1 – Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de apresentar, de forma minuciosa, os cálculos do reajuste 

para a aprovação do CRESS. 

 

11 -  DO PAGAMENTO 
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11.1. O faturamento só será efetuado após a prestação do serviço e emissão da Nota Fiscal;  

1.2. O pagamento será efetuado a favor da contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da NF 

devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada pelas certidões exigidas;  

11.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 

de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

11.4 - O pagamento será creditado em favor do Proponente por meio de cheque ou depósito em conta bancária 

de sua titularidade, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura dados da conta;  

11.5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, o prazo 

de 15 (quinze) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

12 – RESCISÃO E PENALIDADE  

12.1 – Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com a licitante vencedora, aqueles 

enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, sem prejuízo do ato de rescisão, poderão ser aplicadas 

as sanções previstas pelos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.    

12.2 – A licitante vencedora ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando 

estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso injustificado na 

entrega dos serviços, e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do descumprimento das 

demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados 

judicialmente. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1-  A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital. 

13.2- Até 2 (dois) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes, qualquer pessoa, física ou jurídica, 

poderá impugnar o ato convocatório do presente edital, mediante petição a ser protocolada na sede do 

CRESS/PA.  

13.3- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

13.4.- É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.   

13.5- No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, 

poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.  

13.6- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de desclassificação.  

13.7- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.  

13.8-  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

13.9- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 

meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site oficial do CRESS 

1ª Região. 
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13.10- A autoridade competente do CRESS/PA poderá revogar a licitação por razões de interesse público ou 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

13.11- Os licitantes não terão direito à qualquer tipo de indenização em decorrência da anulação da licitação. 

13.12- A nulidade da licitação induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 

nº. 8.666/1993. 

13.13- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do termo contratual, período no qual 

os preços cotados serão irreajustáveis. 

13.14- O CRESS/PA se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, nos limites 

fixados no art. 65 da Lei 8.666/1993.   

13.15- A licitante vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 

8.666/1993, ficando estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 

atraso injustificado na entrega do serviço e 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese de 

descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos 

devidos ou cobrados judicialmente.  

13.16- Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão, assessorando-a, quando necessário, profissionais 

de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros do CRESS/PA, desde que não vinculados 

direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.   

13.17- Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não havendo 

retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

horário previsto.   

13.18-  Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juízo de Belém - Pará, 

excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.   

13.19-  Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação deste 

Conselho Regional. 

13.20- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Termo de Referência e lista descritiva dos itens que compõem o objeto; 

 Anexo II- Modelo de Proposta de Preço 

Anexo III – Modelo de Declaração- Credenciamento de Representante; 

Anexo IV- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo V- Minuta do Termo de Contrato. 

 

                    Belém, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para desenvolvimento (criação de um novo site), revisão, 

manutenção técnica, suporte e hospedagem de website personalizado para o CRESS 1ª Região, para atender as 

necessidades do Conselho Regional de Serviço Social -CRESS 1ª Região, conforme discriminados na tabela 

abaixo, item 3.  

1.2. O CRESS 1ª Região não se obriga a adquirir os itens fora das especificações e qualidade informadas neste 

Termo e respectivo Edital.  

1.3. O Critério de julgamento será do tipo Menor Preço Global. 

1.5. A contratação dos serviços deste Termo de Referência, tem amparo legal nas disposições da Lei 8.666/93.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a contratação de empresa especializada em desenvolvimento, implantação, manutenção, 

suporte e hospedagem de website, visando o acesso aos serviços on-line às/aos suas/seus jurisdicionadas/os, 

bem como divulgação de notícias e ações do CRESS 1ª Região, prestação de informação às/aos suas/seus 

jurisdicionadas/os, funcionárias/os, conselheiras/os e a qualquer cidadã/ão, garantindo também a transparência 

da gestão, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO: 

3.1. O website do CRESS 1ª Região deverá ser fornecido de acordo com as características e tecnologias 

(mínimas) abaixo relacionadas:   

• O portal deverá ser compatível com as tecnologias: PHP, Javascript, HTML5, CSS, bem como com os 

navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, e outras 

tecnologias e atualizações que sejam lançadas durante a vigência do contrato, 

• E ainda, deverá funcionar tanto em PC como em tablet e smartphones, sejam tecnologia 

Windows/IOS/Android ou outro sistema que seja lançado durante a vigência do contrato;  

• Gestão Search Engine Optimization (SEO): o portal deverá conter funcionalidades para que os sites de busca 

encontrem-no com facilidade, de acordo com as palavras pesquisadas pela/o usuária/o (atenção especial ao 

Google); 

• URL´s amigáveis: será possível alterar a terminação da página em qualquer conteúdo do site;  

• Ser customizável para alterações e criação de novos menus e submenus, banners, páginas para ocasiões 

especiais, fotos, links, vídeos, dentre outros, integrando um gerenciador de conteúdos que permita a fácil 

atualização de suas principais funcionalidades, dispensando assistência de terceiros ou empresas 

especializadas, com custos adicionais em manutenções de rotina;  

• Ter um alto padrão de qualidade sendo fácil, intuitivo para as/os usuárias/os e ao mesmo tempo agradável e 

visualmente atraente;  

• Ser um site planejado, estruturado, de acesso simples e rápido pensando sempre na usabilidade, 

navegabilidade e acessibilidade das/os usuárias/os através dos padrões Web Standards / W3C; 

 • Facilitar a gestão do conteúdo divulgado pelo CRESS 1ª Região, através de algorítimo que determine a 

informação de maior destaque, de acordo com o maior número de acessos durante um período pré-determinado;   

• Ser integrado com às principais redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Google +, entre outros) 
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desde o período inicial de treinamento, sua implantação e vigência de contrato;  

• Suportar conteúdo multimídia (texto, imagem, som e vídeo) oferecendo galerias de vídeos e de fotos onde for 

necessário e extensões específicas: JPG, PNG, PDF, MP3, MP4, bem como, embed-code do Youtube;  

• Menu superior do site fixo com as ferramentas, menus e links mais relevantes para a/o usuária/o;  

• Link de acesso ao site do CRESS 1ª Região, direto ao menu “transparência”;  

• Apresentar página principal de forma objetiva, curta e direta, fornecendo ligações (links) com o detalhamento 

dos conteúdos;  

• Possibilitar que, em qualquer ponto do website, seja possível retornar à página principal e ao topo da página 

em apenas um click;  

• Possuir Ferramentas de Acessibilidade (Verificar alto contraste de cor, tradução em Libras (a Língua 

Brasileira de Sinais, aumento da fonte, entre outras) . 

 

3.2. O gerenciador de conteúdo do website deve ser capaz de tornar todo o processo de criação e edição de 

conteúdos totalmente gerenciável pela/o responsável do CRESS 1ª Região; Dentre os requisitos gerais, deve 

permitir o gerenciamento completo dos menus do site, permitindo a inclusão e exclusão de menus e submenus, 

além de alteração de nomes/títulos, links, ordem de visualização, conteúdo e qualquer informação a eles 

relacionados;  

Deve conter um editor HTML, através da própria ferramenta, que possibilite a criação e edição do conteúdo do 

próprio website (conteúdo dos menus, notícias e todos os demais). Este editor deve ser totalmente gráfico, ou 

seja, deve permitir que o usuário crie e formate seu texto como se estivesse em um editor de textos similares 

ao Microsoft Word ou BrOffice Writer, utilizando-se de botões e menus, sem a necessidade de digitar tags 

HTML e afins para a formatação do conteúdo.  

O editor deve conter, no mínimo, opções como alinhamento de texto, alteração de tipo, tamanho e cor da fonte, 

operações de negrito, itálico, sublinhado, inserção de imagens e conteúdo HTML, alinhamento (à esquerda, à 

direita, centralizado ou justificado) e redimensionamento de imagens, criação de links, upload de arquivos a 

serem referenciados pelo conteúdo, itemização, entre outros. Tudo permitindo a visualização do resultado 

(preview) durante o processo de edição. Tendo como opção sempre: Salvar, Publicar, Salvar & Publicar. Ao 

salvar o conteúdo, deve-se salvar internamente o conteúdo, e somente clicando em Publicar, torna o conteúdo 

imediatamente acessível para o front-end do website (segundo permissão de nível de usuário).  

 

3.3. O website deverá atender as características a seguir descritas:  

a) NA PÁGINA PRINCIPAL(Main Menu):  

• Menus TOP Menu: localizado na parte superior do site, de forma fixa deverá inicialmente conter: Caixa de 

pesquisa, botão para página inicial, links para: mapa do site; Menu CRESS-PA: deverá conter links: 

SERVIÇOS, PÚBLICAÇÕES, LEGISLAÇÃO, OUVIDORIA,  COMPRAS E LICITAÇÃO, 

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS e outros a ser definido pela gestão do CRESS 1ª 

Região, todos com suas raízes de menus em todos os níveis, se houver; a disposição de conteúdo deverá ser de 

pelo menos três níveis, contendo em seu primeiro nível os principais perfis a ser definido, bem como o conteúdo 

desses links, que deverá ser gerado em conjunto com a Gestão do CRESS 1ª Região;  

• Banners Principais Rotativos: conter um painel eletrônico de conteúdo dinâmico, estrategicamente 

dimensionado e posicionado, tornando-o visualmente atrativo. Poderá ser desenvolvido em qualquer 

linguagem, com exceção da plataforma flash player. Este painel deve exibir banners (imagens) de informações 

destaques. Estas imagens serão exibidas de forma alternada entre si, com a exibição automaticamente variante 
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em alguns segundos, ou através da seleção da/o usuária/a. Ainda, ao clicar em cima da imagem, o portal deve 

ser capaz de abrir um link com informações a respeito do banner clicado. Toda a gestão (inserção, remoção, 

atualização) dos banners destaques e links de destino deverá ser possível de ser realizada, facilmente, pelas/os 

gerenciadoras/es responsáveis por estas informações. O design dos banners deverá ser oferecido pela/o 

prestador/a de serviço;  

• 2 Banners Secundários Fixos na parte Superior à direita: imagem com link com gerenciador interno.  

• Notícias: devem ser apresentadas as notícias mais recentes do CRESS 1ª Região exibindo sua categoria de 

notícia (podendo ser mais de uma) em 3 diferentes níveis de destaque: 1 – Destaque Principal (foto e títulos 

maiores), 2 – Sub-destaque (fotos e títulos menores que o destaque principal, 3 - Normal. Isso poderá ser através 

de um feed de blog –tecnologia wordpress. Ao clicar na notícia, o portal deverá exibir seu conteúdo, 

acompanhado de uma galeria de mídias (fotos e vídeos) relacionados ao assunto – se houver. Toda a gestão do 

conteúdo e das notícias (inserção, remoção, atualização, categorias), bem como das mídias a ela relacionadas 

deverá ser possível de fazer através do gerenciador de conteúdo. É importante salientar que o mesmo deverá 

dispor de um editor para a criação das notícias, permitindo, de forma simples e fácil, a inserção de imagens em 

qualquer parte do texto com todas as operações básicas de um editor, dentre elas: alinhamento de texto, 

alteração de tipo, tamanho e cor da fonte, operações de negrito, itálico, sublinhado, entre outras. O editor deverá 

suportar a edição, através de seleção, em HTML também. 

• Banners: deve permitir a disposição de um conjunto de banners informativos. Toda disposição e 

gerenciamento destes banners deve ser possível realizar facilmente pelo gerenciador de conteúdo.  

• Enquetes: deve trabalhar com enquetes, apresentado-as com opções para votar e acompanhar os resultados, 

bem como compartilhamento nas redes sociais. O gerenciador deve permitir a inserção, remoção e o completo 

gerenciamento e análise das enquetes. As enquetes poderão ser feitas através do Facebook e outras plataformas 

digitais.  

• Pesquisa: uma plataforma de pesquisa bem elaborada que consiga procurar dentro de todo o site, exibindo os 

resultados em raízes, desde palavras chaves, títulos e palavras dentro do texto. A pesquisa deve ser dividida em 

simples e avançada, com ferramenta de filtro de datas e categorias do conteúdo e notícias.  

• Vídeos: espaço para adicionar vídeos pequenos, tanto código embed do youtube quanto enviado diretamente 

do navegador (mp4, wmv, mpg). 

• Pop-up´s deverão ser inseridos via sistema com data de inicio e término da veiculação; 

• Link Portal da Transparência: criar um link que remeta submenu da Transparência. (Relatórios de Prestação 

de Contas) - O sistema deverá permitir o cadastro de entidades e dentro de cada entidade o cadastro de ano, 

categorias, subcategorias e inserção de ANEXOS. Todos os anexos em PDF deverão receber a assinatura 

eletrônica atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; o sistema deverá utilizar o certificado digital A1 e 

deverá fazer a assinatura digital no momento do up-load da publicação.  

b) No menu CRESS 1ª REGIÃO:  

• Deve expor informações sobre o CRESS 1ª Região, como – Histórico, Estrutura, Organograma, Conselho 

Pleno (Presidência, demais setores e suas competências), Quadro de Funcionárias/os, Comissões Permanentes 

e Temáticas (Composição, competências e plano de trabalho), e Regimento Interno.  

c) No menu DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO: Seccional Santarém (coordenação e suas competências) 

e NUCRESS-PA (coordenação e suas competências), 

d) No menu SERVIÇOS:  

• Deve apresentar informações referentes aos serviços fornecidos pelo CRESS 1ª região (Inscrição, 
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Fiscalização, Tesouraria, Eventos e Cursos Online.). Na Galeria de eventos com galeria de fotos e vídeo eventos 

históricos com galeria de fotos e vídeo agenda cultural 

e) No menu PÚBLICAÇÕES:  

• Deve apresentar produções internas como Resoluções, Leis, Atas, Portarias, Prestação de contas e Outros. 

Todos os anexos em PDF deverão receber a assinatura eletrônica atendendo aos requisitos de autenticidade, 

integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; 

o sistema deverá utilizar o certificado digital A1. O sistema deverá fazer a assinatura digital no momento do 

up-load da publicação. 

f) No menu LEGISLAÇÃO:  

•Deve conter produções externas como Leis, Decretos, Normas, Resoluções e Outros, com busca por ano, 

número da lei e súmula - Todos os anexos em PDF deverão receber a assinatura eletrônica atendendo aos 

requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; o sistema deverá utilizar o certificado digital A1. O sistema deverá fazer a 

assinatura digital no momento do up-load da publicação. 

g) No menu OUVIDORIA:  

Deve conter informações sobre o que é, objetivo, o que a ouvidoria proporciona e como funciona: criar um link 

com um formulário para Cadastrar Manifestações e um link para Consultar Manifestações.  

CONTATO: (Deixar no rodapé do Main Menu) 

Deve conter informações como: endereço, telefones, emails e um mapa com a localização. 

h) No menu COMPRAS E LICITAÇÃO com 3 opções de portal, configurados via sistema administrativo 

do site.  

•Portal básico - Cadastro das licitações separados por modalidade, com a possibilidade inserção de vários 

ANEXOS); 

•Portal padrão - Cadastro das licitações separados por modalidade, com possibilidade inserção de vários 

ANEXOS. Cadastro de Fornecedor: todos os fornecedores devem se cadastrar para baixar os editais. O cadastro 

possui norma jurídica, ramo de atividade, atividade econômica, linha de fornecimento entre outros. Editais 

Baixados: Emissão de relatório com todos os fornecedores que baixaram cada um dos editais cadastrados.  

•Portal completo - Cadastro das licitações separados por modalidade e ramo de atividade, com possibilidade 

inserção de vários ANEXOS.  

•Ao cadastrar a licitação, o sistema irá disparar automaticamente um e-mail para todos os fornecedores 

cadastrados que se encaixam no perfil da licitação cadastrada.  

•Cadastro de Fornecedor: todos os fornecedores deverão se cadastrar para baixar os editais. O cadastro deverá 

possuir norma jurídica, ramo de atividade, atividade econômica, linha de fornecimento entre outros.  

•O fornecedor poderá inserir as certidões (que serão estipuladas pela entidade através do sistema), com suas 

respectivas datas de vencimento.  

•O sistema deverá gerenciar e informar o fornecedor quando for necessário atualizar o seu cadastro junto à 

entidade.  

•O fornecedor poderá ainda (caso o seu cadastro esteja em dia junto a entidade) emitir certidão cadastral. Editais 

baixados: emissão de relatório com todos os fornecedores que baixaram cada um dos editais cadastrados.  

•Todos os anexos em PDF inseridos no portal de compras pelos usuários do CRESS 1ª Região deverão receber 

a Assinatura eletrônica atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 

interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil;  

•O sistema deverá utilizar o certificado digital A1; 
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• O sistema deverá fazer a assinatura digital no momento do up-load da publicação. 

i) No menu TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - deverão estar disponíveis no website: 

Contratos; Relatórios Contábeis; Plano de Contas; Patrimônio; Telefones úteis; Assinador de documentos 

online - deverá efetuar a assinatura digital em documentos PDF, sem fazer a publicação no site. Papéis de 

Parede;  

 

3.4. Serviço de Hospedagem e manutenção do site, aplicativos e contas de e-mail, para o Serviço de 

Webmail, permitindo criar e gerenciar e-mails oficiais de domínio do CRESS_PA, com o endereço 

especificado pelo gerenciador e senha, em Data Center no Brasil, com servidor próprio com redundância de 

servidor e espaço disponível de Disco 100 GB; 

E ainda com os seguintes requisitos mínimos aceitáveis:  

a) Sistema Operacional Linux;  

b) Espaço de Disco Ssd De 100gb;  

c) Contas de E-Mail 100;  

d) Número de conexões ao MySQL 25;  

e) Número de Subdomínios 50;  

f) Suporte On-Line ou via fone ao usuário, dentro do horário comercial;  

g) Backup Completo. 

h) Acesso ao painel do controle por meio de senha;  

i) Garantia de Uptime 99%; 

j) Webmail Corportativo;  

k) Servidor Pop/Smtp/Imap;  

l) Suporte Técnico do servidor integrado com tempo de resposta em até 2hs à partir da abertura do Ticket e de 

24 hs para a solução do problema. 

 

3.5. O prazo para conclusão e entrega do novo website para o CRESS 1ª Região, será de 4 (quatro) meses, 

com início da contagem a partir da assinatura do contrato, podendo este prazo ser prorrogado com a devida 

justificativa e previamente autorizado pela entidade.  

 

3.6. Demais serviços: 

a)Manutenção geral do website do CRESS 1ª Região; 

b)Manutenção da plataforma EAD. 

c) Elaboração de certificados de eventos, gerenciamento e manutenção da plataforma em EAD. 

d) Acompanhamento com o assessor de comunicação do conselho no compartilhamento de mídias. 

e) Suporte do webmail. 

f) Atendimento comercial 08h as 18h. 

g) Todas as taxas de renovação/alteração de serviços/planos anteriormente contratados pelo CRESS 1ª Região 

ficam sob responsabilidade financeira da empresa contratada e os planos de acordo com a necessidade da 

contratante. Os planos atualmente ativos são: 

* Anuidade do domínio cress-pa.org.br; 

* Anuidade da Hospedagem, atualmente na Hostgator. 

* Mensalidade do Google Meet e custos com a inclusão de mais 2 (dois) usuário na plataforma, perfazendo ao 

todo 3 (três) contas. Atualmente é utilizado o plano Business Plus com valor unitário mensal de R$81,00 

http://www.cress-pa.org.br/
mailto:cress1rpa@cress-pa.org.br


 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Gestão 2020 -2023 -Não se render, nem recuar: o CRESS em todo lugar! 
 

Trav. Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil 

Fone/fax: (91)3228-0898 / 3246-6987 CNPJ nº 04.710.331/0001-76 Lei nº 8662 de 07/06/93 D.O.U. de 08/06/93 

Site: www.cress-pa.org.br E-mail: cress1rpa@cress-pa.org.br 

(oitenta reais), com os novos usuários terá um custo mensal de R$243,00 (duzentos e quarenta e três reais). 

* Com a criação do novo site haverá a necessidade da migração do gerenciamento de e-mails e do domínio do 

CRESS 1ª Região para o novo local de hospedagem, uma vez que a hospedagem atual está vinculada à empresa 

anterior.  

4. TREINAMENTO AOS USUÁRIOS: O treinamento aos usuários deverá ter carga horária mínima de 20 

horas, in loco. Não haverá cobrança de quaisquer outra natureza para suporte técnico in loco. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

5.1. Deverá responsabilizar-se pelos danos causados ao CRESS 1ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução de prestação do serviço; 

5.2. Os serviços deverão ser realizados pela Contratada não sendo permitida a transferência a terceiros, sob 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada;  

5.3. Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitadas/os, qualificadas/os e treinadas/os para a 

execução dos serviços;  

5.4. Sob nenhuma alegação a contratada poderá deixar de executar os serviços previstos neste termo e nas 

condições estabelecidas;  

5.5. Todos os custos do material necessário para a execução do serviço (item 3), deverão ser considerados no 

custo mensal da contratação, não podendo a Contratada aplicar e nem mesmo pleitear outros custos estranhos 

ao objeto contratado;  

5.6. Não divulgar quaisquer informações que tenha acesso, sob as penas cabíveis em lei;  

5.7. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela/o Fiscal de contrato no prazo estabelecido pelo 

mesmo, podendo este prazo ser prorrogado com a devida justificativa e previamente autorizado pela entidade;  

5.8. Manter a integridade do banco de dados;  

5.9. Do reparo e substituição de equipamentos e materiais:  

5.9.1. As ações de reparo ou manutenção sites/aplicativos/email, que apresentem defeitos, não poderão exceder 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, podendo o prazo ser prorrogado com a devida 

justificativa e previamente autorizado pela Gestão deste CRESS 1ª Região;  

5.9.2. Na conclusão de cada procedimento a Contratada deverá emitir laudo da situação encontrada e das 

medidas adotadas, e encaminhar à/ao fiscal do Contrato;  

5.9.3. As ações de reparo ou manutenção serão demandadas por meio de solicitação de atendimento formal, via 

email ou por escrito, encaminhada a Contratada; 

 5.9.4. A Contratada deverá utilizar e fornecer equipamentos licenciados pelo órgão de controle correspondente;  

5.10. A Contratada deverá assegurar o funcionamento das ferramentas e da rede 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, durante a vigência deste contrato, sem interrupções;  

5.10.1. Exime-se a Contratada, caso venha a ocorrer interrupções, por problemas relacionados ao fornecimento 

do link de internet e da estrutura de rede do CRESS 1ª Região; 

5.10.2. Caso ocorram interrupções ocasionadas pelos problemas acima citados a Contratada deverá reativar os 

serviços em no máximo 4 (quatro) horas após a correção do problema;  

5.11. A Contratada deverá fornecer as ferramentas pretendidas pela Contratante, atendendo o mínimo de 

características exigidas neste termo;  

5.12. A Contratada deverá fornecer o serviço de Data Center (devendo ser de empresa especializada) com 

espaço disponível de 100gb com redundância de segura;  

5.12.1. Em caso de troca de Data Center, a Contratada deverá migrar todas as informações existentes na solução 
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atual para a nova solução proposta. Ex.: regras de firewall, regras de redirecionamento, cadastro de usuários, 

cadastro de grupos, entre outros. 

5.12.2. No caso específico do Data Center o serviço pode ser contratado de terceiro, desde que a/o fiscal do 

contrato do CRESS 1ª Região, tenha acesso ao Data Center, para fiscalização e quaisquer atividade que garanta 

a manutenção dos dados pertencentes ao CRESS 1ª Região;  

5.13. A Contratada deverá fornecer capacitação para os funcionários do CRESS 1ª Região, referente à nova 

solução que será implementada; 

5.14. A Contratada durante o prazo de vigência do contrato, deverá manter gratuitamente a ferramenta 

atualizada com versões superiores a inicialmente instalada, caso existam. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A Contratante deverá:  

6.1. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no Contrato;  

6.2. Contribuir e proporcionar condições indispensáveis a execução do objeto;  

6.3. Designar uma/um fiscal de contrato para acompanhar a execução da prestação dos serviços;  

6.4. Notificar por escrito a contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão da prestação de serviço 

e da sustação do pagamento de quaisquer faturas; 

6.5. Providenciar autorizações de instalação e permanência dos equipamentos, se houver necessidade técnica 

de instalação de componentes em propriedades de terceiros e responsabilizar-se pelo fornecimento de energia 

elétrica em todos os possíveis locais de instalação público ou privado. 

 

7. TIPO DE LICITAÇÃO / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: A modalidade de licitação será Carta 

Convite com a escolha da melhor proposta, considerando o menor preço global licitado.  

 

8. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DOS SERVIÇOS:  

8.1. A execução dos serviços será pelo regime de empreitada por preço global;  

8.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser aditado por prazo e valor, conforme 

legislação vigente;  

8.3. O prazo de início do serviço deverá ser imediato ou até o dia seguinte após a data de assinatura do contrato; 

8.4. Os prazos aplicados deverão seguir as determinações da Lei Federal n.º 8.666/93;  

8.5. A Contratada deverá atender todos os pontos descritos neste Termo de Referência. 

 

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

A empresa deverá: 

9.1 - Apresentar proposta de preços de forma clara e detalhada de acordo com os requisitos indicados neste 

Termo de Referência e informações características que permitam identificá-los. 

9.2 – Informar o valor total da proposta que o licitante se propõe para prestação dos serviços, em algarismo e 

por extenso com cotações em moeda corrente nacional;  

9.3 - Indicar informações que identifiquem o fornecedor/empresa contendo Razão Social, endereço, CNPJ, 

Inscrição Estadual, contatos, nome de seus representantes; 

9.4 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 

de sua apresentação; 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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10.1. O faturamento só será efetuado após a prestação do serviço e emissão da Nota Fiscal;  

10.2. O pagamento será efetuado a favor da contratada em até 15 (quinze) dias após a emissão da NF 

devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada pelas certidões exigidas;  

10.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 

de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

10.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, o prazo 

de 15 (quinze) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO  

11.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, através de pessoa designada para tal 

função;  

 

12. DAS PENALIDADES  

12.1.A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente 

estabelecidas;  

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência;  

II. Multa, nos seguintes termos:  

12.3. Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso;  

12.4. Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento;  

12.5. Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido;  

12.6. Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado.  

12.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção.  

12.8. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

12.9. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) A licitante deverá apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado, indicando ter a licitante lhe prestado serviço compatível em quantidade e prazo com o 

objeto da presente licitação, em cujo teor esteja clara a satisfação do atestante com a qualidade dos serviços 

prestados;  
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a.1) O atestado deverá indicar dados do atestante, como endereço completo, telefones, e-mail, razão social, 

CNPJ e identificação do assinante do atestado, que permitam, em caso de necessidade, verificação por parte da 

Comissão permanente de licitação do CRESS 1ª Região.. 

 

                  Belém/PA, 11 de fevereiro de 2022. 

 
 

Olga Myrla Tabaranã Silva 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região 

                                                                  Conselheira Presidente 
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ANEXO II (MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO) 

     

                                                                                                                     Belém, .......... de ......... de 2022. 

Ao 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 1ª REGIÃO 

Ref.: PROPOSTA DE PREÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DO CRESS 1ª 

REGIÃO/CARTA CONVITE Nº01/2022. 

 

           Prezados, 

           Atendendo a solicitação, apresentamos a proposta de preço do objeto - Desenvolvimento, revisão, 

manutenção técnica, suporte e hospedagem de web site personalizado para o CRESS 1ª Região, conforme as 

especificações dos itens abaixo:  

 

 

 

DECLARAMOS QUE: 

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data; 

- Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive tributos, taxas e encargos sociais. 

    DADOS DA EMPRESA:                                                 

-Razão Social:                   -CNPJ: 

-Endereço: 

-Cidade:                         -Estado:         

-Contato:                         E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS:  

-Banco: 

-Agência:  

-Conta: 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM 

        

QUANTIDADE  

 

 

UNIDADE  

 

 

ESPECIFICAÇÃO  

 

   

PREÇO MENSAL 

 

 

PREÇO TOTAL 

1. 12 Meses 

 

 

 

 

R$  

Desenvolvimento, revisão, 

implantação, manutenção técnica, 

suporte e hospedagem de web site 

personalizado bem como 

hospedagem e manutenção de 

contas de e-mail, vinculadas ao 

domínio do CRESS 1ª Região de 

acordo com as especificações do 

Termo de Referência anexo ao 

Edital Licitatório. 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

R$ 
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ANEXO III 
 

CARTA‐CONVITE Nº 01/2022  

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE  

  

  

O  abaixo  assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela 

empresa  _______________________,  vem  pela  presente  informar  que  designamos  o 

(a)  Senhor (a) __________________, RG n.º  ______________   para acompanhar a Licitação, 

modalidade Carta Convite Nº01/2022. Podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiela cumprimento do presente credenciamento.  

 

 

 

 

 

                                                     Belém – PA, ____ de ____________ de 2022.   

  

 

 

 

  

  

_______________________________________________  

 (Nome do Responsável da Empresa DIGITADO) 

(Nome da empresa CNPJ da empresa) 

(CNPJ e Carimbo) 
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ANEXO IV    

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

 

Pela presente declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa em qualquer fase de suas 

atividades não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos e de qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 (catorze) anos, em observância ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.    

Declaramos, também, para fins de participação na presente licitação e para todos os fins de 

direito, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer fato impeditivo, até a presente data, que obste 

a nossa participação neste procedimento licitatório, estando, pois, esta Empresa regular do ponto de 

vista jurídico, financeiro e fiscal, inclusive perante o INSS e FGTS, não tendo sido declarada inidônea 

por nenhum Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal.    

Comprometemo-nos, por fim, a declarar imediatamente qualquer fato impeditivo à 

contratação, caso venha a se verificar após a emissão desta declaração.    

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.    

 

                                (Nome do Município /UF), ____ de ____________ de 2022.  

 

 

_______________________________________________  

 (Nome do Responsável da Empresa DIGITADO) 

(Nome da empresa CNPJ da empresa) 

(CNPJ e Carimbo) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

    

CONTRATO Nº______/2022 PARA DESENVOLVIMENTO E 

MANUTENÇÃO DO SITE DO CRESS 1ª REGIÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA 

_________________________________________________________

________________.   

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 1ª REGIÃO, autarquia pública federal por força 

da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, com jurisdição no estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o número 

04.710.331/0001-76  com sede à Trav. Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil, neste 

ato representado por sua Presidente, doravante denominado CONTRATANTE  e a empresa 

_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede na Rua 

________________________________, neste ato representado por seu representante legal (nome e 

qualificação), doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO para contratação de 

empresa especializada para desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte e hospedagem de web 

site personalizado para o CRESS 1ª Região, nos termos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no edital da Carta Convite nº 01/2022 e nas cláusulas seguintes.   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento, a contratação da empresa acima qualificada para contratação de 

empresa especializada para desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte e hospedagem de web site 

personalizado para o CRESS 1ª Região, em conformidade com a Carta Convite nº 01/2022.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I- DO CONTRATANTE:  

1) Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no Contrato;  

2) Contribuir e proporcionar condições indispensáveis a execução do objeto;  

3) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

4) Notificar por escrito a contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão da prestação de serviço e 

da sustação do pagamento de quaisquer faturas; 

5) Providenciar autorizações de instalação e permanência dos equipamentos, se houver necessidade técnica de 

instalação de componentes em propriedades de terceiros e responsabilizar-se pelo fornecimento de energia 

elétrica em todos os possíveis locais de instalação público ou privado. 

 

II- DA CONTRATADA: 

1) Comparecer, sempre que solicitada, à sede do CONTRATANTE para receber instruções e acertar 

providências;  

2) Reparar e substituir o serviços que apresentarem defeitos ou qualquer anormalidade; 
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3) A contratada deverá finalizar e efetuar a entrega do serviço de criação/desenvolvimento de novo website no 

prazo de 02 (dois) mese após a assinatura do contrato; 

4) Cumprir as demais tarefas a seu cargo, conforme especificações constantes da Cláusula Primeira – Do 

Objeto. 

5) Deverá responsabilizar-se pelos danos causados ao CRESS 1ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução de prestação do serviço; 

6) Os serviços deverão ser realizados pela Contratada não sendo permitida a transferência a terceiros, sob 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada;  

7) Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitadas/os, qualificadas/os e treinadas/os para a 

execução dos serviços;  

8) Sob nenhuma alegação a contratada poderá deixar de executar os serviços previstos neste termo e nas 

condições estabelecidas;  

9) Todos os custos do material necessário para a execução do serviço (item 3), deverão ser considerados no 

custo mensal da contratação, não podendo a Contratada aplicar e nem mesmo pleitear outros custos estranhos 

ao objeto contratado;  

10) Não divulgar quaisquer informações que tenha acesso, sob as penas cabíveis em lei;  

11) Providenciar a correção das deficiências apontadas pela/o Fiscal de contrato no prazo estabelecido pelo 

mesmo, podendo este prazo ser prorrogado com a devida justificativa e previamente autorizado pela entidade;  

12) Manter a integridade do banco de dados;  

13) Do reparo e substituição de equipamentos e materiais:  

14) As ações de reparo ou manutenção sites/aplicativos/email, que apresentem defeitos, não poderão exceder 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, podendo o prazo ser prorrogado com a devida 

justificativa e previamente autorizado pela Gestão deste CRESS 1ª Região;  

15) Na conclusão de cada procedimento a Contratada deverá emitir laudo da situação encontrada e das medidas 

adotadas, e encaminhar à/ao fiscal do Contrato;  

16) As ações de reparo ou manutenção serão demandadas por meio de solicitação de atendimento formal, via 

email ou por escrito, encaminhada a Contratada; 

 17) A Contratada deverá utilizar e fornecer equipamentos licenciados pelo órgão de controle correspondente;  

18) A Contratada deverá assegurar o funcionamento das ferramentas e da rede 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, durante a vigência deste contrato, sem interrupções;  

19) Exime-se a Contratada, caso venha a ocorrer interrupções, por problemas relacionados ao fornecimento do 

link de internet e da estrutura de rede do CRESS 1ª Região; 

20) Caso ocorram interrupções ocasionadas pelos problemas acima citados a Contratada deverá reativar os 

serviços em no máximo 4 (quatro) horas após a correção do problema;  

21) A Contratada deverá fornecer as ferramentas pretendidas pela Contratante, atendendo o mínimo de 

características exigidas neste termo;  

22) A Contratada deverá fornecer o serviço de Data Center (devendo ser de empresa especializada) com espaço 

disponível de 100gb com redundância de segura;  

23) Em caso de troca de Data Center, a Contratada deverá migrar todas as informações existentes na solução 

atual para a nova solução proposta. Ex.: regras de firewall, regras de redirecionamento, cadastro de usuários, 

cadastro de grupos, entre outros. 

24) No caso específico do Data Center o serviço pode ser contratado de terceiro, desde que a/o fiscal do contrato 

do CRESS 1ª Região, tenha acesso ao Data Center, para fiscalização e quaisquer atividade que garanta a 

manutenção dos dados pertencentes ao CRESS 1ª Região;  
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25) A Contratada deverá fornecer capacitação para os funcionários do CRESS 1ª Região, referente à nova 

solução que será implementada; 

26) A Contratada durante o prazo de vigência do contrato, deverá manter gratuitamente a ferramenta atualizada 

com versões superiores a inicialmente instalada, caso existam. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA: DO VALOR 

O valor total da contratação do serviço do presente Contrato, é de R$ ______________(________) . 

Correspondendo ao valor mensal de manutenção do website no valor de R$__________ (_______) e o valor 

total para criação e desenvolvimento do novo web site no valor de R$_________(_______). Podendo sofrer 

alterações nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo (As alterações 

contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de necessidade de prorrogação, 

constarão de termos aditivos). 

 

CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DOS SERVIÇOS 

a) A execução dos serviços será pelo regime de empreitada por preço global;  

b) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser aditado por prazo e valor, conforme 

legislação vigente;  

c) O prazo de início do serviço deverá ser de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato; 

d) Os prazos aplicados deverão seguir as determinações da Lei Federal n.º 8.666/93;  

e) A Contratada terá o prazo de até 2 (dois) meses para criação e entrega do novo website da Contratante;  

f) A Contratada deverá atender todos os pontos descritos neste Termo de Referência. 

 

CLAÚSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

a) O pagamento será em até 15(quinze) dias úteis após recebimento da Nota Fiscal;   

b) O pagamento só será efetuado após o recebimento da Nota Fiscal /Fatura com os serviços devidamente 

discriminados, conforme legislação vigente, preferencialmente por meio de boleto bancário a ser emitido pela 

Contratada.   

c) O pagamento será creditado em favor do Proponente por meio de cheque ou depósito em conta bancária de 

sua titularidade, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura dados da conta.  

d) Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, contará o 

prazo de 30 (trinta) dias da respectiva reapresentação. 

 

CLAÚSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, decorrentes do presente termo estão 

previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.01.04.04.022 – Demais Serviços 

Profissionais.  

 

CLAÚSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTROS 

a) A CONTRATADA é exclusivamente responsável pelos encargos de natureza trabalhista, social e 

previdenciária, decorrentes, eventualmente, da execução dos serviços, objeto do presente contrato.   

b) A CONTRATADA obriga-se a respeitar todas as normas legais emanadas pelos órgãos públicos, bem como 

satisfazer às suas próprias expensas, quaisquer questões legais decorrentes da execução do presente contrato.    

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

Constituem motivo para rescisão do Contrato aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.   

a) Sem prejuízo do ato de rescisão, poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos artigos 86, 87 e 88 da Lei 

8.666/93.    
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b) A Contratada ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando estipulada 

a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso injustificado na entrega 

dos serviços, e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do descumprimento das demais 

cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados 

judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE  

a) Fica ajustado que os preços poderão ser reajustados de acordo com o previsto na Lei n° 8.880, de 27 de 

maio de 1994, de acordo com o disposto no Decreto n° 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo 

Decreto n° 1.110, de 13 de abril de 1994, ou outro critério que venha a ser adotado pelo Governo Federal.   

b) Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de apresentar, de forma minuciosa, os cálculos do reajuste para 

a aprovação pelo CRESS 1ª Região. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO  

a) Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro 

de Belém/PA, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

   

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor 

e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.   

 

                                                          Belém/PA, ____ de ____________ de 2022. 

 

 

                                                                                                     Contratante 

 

 

                                                                                                     Contratada 
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RECIBO DE ENTREGA  

                                                CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 01/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento, revisão, manutenção técnica, suporte 

e hospedagem de web site personalizado para atender as necessidades do Conselho Regional de Serviço Social 

– CRESS/ 1ª Região. 

 

 
AVISO: Senhor(a) Licitante, objetivando comunicação futura entre o Conselho Regional de Serviço Social 1ª 

Região e esta empresa, solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima para o endereço eletrônico 

Email da CPL: comissaolicitacao2020@gmail.com ou poderá ser entregue na sede do CRESS situada na Trav. 

Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil. O não encaminhamento do recibo exime a 

Comissão Permanente de Licitação do CRESS da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. Para demais informações 

acesse: www.cress-pa.org.br ou contato: (91)3228-0898.  

 

Belém, __ de fevereiro de 2022. 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 

 

RECIBO DE ENTREGA  

CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 01/2022 

EMPRESA: ______________________________________________________________ 

CNPJ nº.: ________________________________________________________________   

 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________  

 

CIDADE: ________________________________________ BAIRRO: _________________   

 

ESTADO:______________________________________ CEP: _______________________   

 

NOME DO REPRESENTANTE : ___________________________ CPF: ______________ 

 

TEL: (      )_________________ CEL: (     )______________ FAX: (    )_________________    

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):__________________________________________   

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.   

 

Local: ______________________, _______ de ___________________ de 2022.   

 

_______________________________________________ 

 Assinatura do representante da empresa acima qualificado 
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