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PROCESSO LICITATÓRIO N° 86.847/2012 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012 

 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA, INSCRITO NO CNPJ/MF N° 82.511.643/0001-64, COM SEDE NA 
RODOVIA ADMAR GONZAGA N° 2.125 – ITACORUBI – FLORIANÓPOLIS – SC, 
MEDIANTE O PREGOEIRO DESIGNADO PELA PORTARIA N° 037/12, TORNA 
PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO LOCAL, 
DATA E HORÁRIO ABAIXO INDICADOS, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
PARA A CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, 
TENDO COMO FINALIDADE A OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NA NORMA 
NBR ISO 9001:2008, NO CREA-SC, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
 
LOCAL: Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi, CEP. 88.034-001, 
Florianópolis/SC. 
DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA (ENVELOPE "A") E DA DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPE "B"): até às 08h59min do dia 28 de agosto de 2012. 

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 09h00min do dia 28 de 
agosto de 2012. 

O Procedimento Licitatório que dele resultar obedecerá ao disposto no Decreto 
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e Instrução Normativa/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e 
alterações posteriores. 

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus 
Anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
no Departamento de Administração do CREA-SC, ou fazer o download do mesmo 
através do site www.crea-sc.org.br – Licitações. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas com o Pregoeiro do CREA-SC através do telefone (48) 3331-2079, ou pelo e-
mail: licitacao@crea-sc.org.br. 
 
ANEXOS: 
I - Modelo de Carta de Credenciamento; 
II - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
III – Modelo de Declaração de Cumprimento de Habilitação; 
IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
V - Modelo de Proposta Comercial; 
VI – Minuta Contratual; 
VII – Declaração de não existência de outros Cartórios Distribuidores; 
VIII – Termo de Referência. 
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1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem como objeto a contratação, em regime de empreitada por 
preço global, de empresa especializada na prestação dos serviços de consultoria, 
assessoria e capacitação de empresas para a implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, tendo como finalidade a obtenção de certificação na norma NBR ISO 
9001:2008, incluindo as atualizações da norma que ocorrerem até o final da execução 
do Contrato, conforme especificações e delimitações constantes deste Edital e seus 
Anexos, em especial do Termo de Referência (Anexo VIII), parte integrante do 
presente Edital. 

 
1.2. Os serviços deverão incluir a realização de treinamentos, seminários, elaboração de 
documentos e todos os demais procedimentos necessários que capacitem o CREA-SC 
para a obtenção da Certificação da NBR ISO 9001:2008 pelo órgão certificador 
escolhido pelo CREA-SC, incluindo o acompanhamento na ocasião da certificação. 
Portanto, será de responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e 
operacionalização de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação, 
pelo que sua proposta deverá contemplar todos os custos necessários para tanto, uma 
vez que o valor global ofertado na Licitação representará a única contraprestação a que 
fará jus a CONTRATADA pelos serviços prestados. No preço global já deverão 
constar, também, todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do Conselho, 
bem como com alimentação e hospedagem do consultor. 
 
1.3. Para fins de dimensionamento do serviço a ser executado, encontra-se anexado ao 
Termo de Referência (Anexo VIII) um Diagnóstico Operacional (Anexo II do Anexo 
VIII) realizado no CREA-SC. Neste Diagnóstico restou estimado um prazo de 18 
(dezoito) meses para a obtenção da certificação, adotando-se 576 (quinhentas e setenta 
e seis) horas de consultoria, sendo, em média, 32 (trinta e duas) horas mensais e 08 
(oito) horas semanais. As horas estimadas servem de mero referencial, uma vez que a 
presente contratação se dará em regime de empreitada por preço global, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA todos os atos e procedimentos necessários à 
obtenção da certificação, independentemente das horas de consultoria efetivamente 
necessárias para tanto. 
 
1.4. A prestação do serviço de consultoria, seminários, elaboração de documentos e os 
demais procedimentos necessários deverão ser executados prioritariamente na Sede do 
CREA-SC, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 
88.034-001, Florianópolis/SC. 
 
1.5. A empresa CONTRATADA deverá realizar a consultoria durante todo o período 
de vigência contratual, até a obtenção da certificação, conforme os itens a seguir: 
 
1.5.1. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma reunião 
conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
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cronograma das atividades e demais atos necessários, tomando-se por base o 
diagnóstico realizado no CREA-SC e levando-se em conta o quanto se segue:  
 
1.5.2. Os serviços objeto deste Edital deverão ser prestados prioritariamente nas 
dependências da Sede do CREA-SC, no município de Florianópolis/SC. 
 
1.5.3. A consultoria deverá ter, em média, uma carga horária de 08 (oito) horas 
semanais. As horas e o período semanal foram estimados com base no diagnóstico já 
realizado. Com isto, viu-se que cada visita da consultoria gerará uma demanda de 
trabalho que deve ser realizado pelo NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) nos 
restantes dos dias sem consultoria. 
 
1.5.4. A consultoria deverá ser realizada no horário de funcionamento da Sede do 
CREA-SC, o qual se dá das 08:00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira. 
 
1.5.5. Deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um responsável do 
NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de treinamentos em algumas 
Inspetorias do CREA-SC pelo Estado de Santa Catarina: 
a) Solicitado pelo NGQ esta visita, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias para 
adequação da sua agenda para disponibilizar a data; 
b) as horas de trabalho utilizadas nessas visitas contarão para a carga horária semanal 
de 08 (oito) horas; 
c) apenas o tempo de deslocamento até a Inspetoria e o tempo de trabalho realizado 
contarão como horas de trabalho; 
d) o tempo de permanência na cidade fora do período de trabalho não contará como 
horas trabalhadas; 
e) para visitas às Inspetorias, serão consideradas no mínimo 08 (oito) horas de trabalho 
realizados por dia; 
f) os gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação em visitas às Inspetorias 
serão de responsabilidade do CREA-SC, mediante reembolso; 
g) no Anexo I do Anexo VIII (Padrão de Despesas para Visitas às Inspetorias) segue a 
planilha referente aos gastos máximos admitidos com deslocamento, hospedagem e 
alimentação; 
h) estima-se a realização de 10 (dez) viagens. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação as empresas que atendam a todas as exigências 
constantes deste Edital, em especial quanto à documentação, que consiste em: 
 
a) credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo a Licitante, ou seu representante, 
comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para 
a prática de todos os demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no Anexo I) – 
item 3.1. deste Edital; 
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b) declaração da Licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação (modelo sugerido no Anexo III). Em razão do estabelecido na Lei 
Complementar n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte que não 
puderem comprovar sua regularidade fiscal, deverão declarar que atendem às demais 
exigências de habilitação contidas no Edital; 
 
c) declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo 
constante do Anexo IV, se for o caso. 
 
2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas: 
 
a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou que estejam com tal direito suspenso; 
 
c) Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
e) Que não possuam como objetivo social a atuação no ramo atinente ao presente 
objeto licitatório; 
 
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum. 

 
2.3. Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins 
lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo 
com o objeto ora licitado.  
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. No ato da abertura da Licitação, a Licitante poderá estar representada por seu 
representante legal ou por procurador regularmente constituído. 
 
3.2. A Licitante, no momento da abertura da Sessão, deverá providenciar o seu 
credenciamento junto ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, que consiste em: 
 
a) comprovação, pelo representante presente na Sessão, da existência dos necessários 
poderes para a representação da empresa e para a prática de todos os demais atos 
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inerentes ao certame (Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e, se for o caso, 
Procuração - modelo sugerido no Anexo I); 
 
b) apresentação do documento de identidade civil – Carteira de Identidade/RG ou 
equivalente, do representante presente na Sessão (original ou fotocópia autenticada);  
 
c) declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo 
constante do Anexo IV, se for o caso; 
 
d) declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo 
constante do Anexo III. 
 
3.2.1. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social confira tais poderes, não haverá a necessidade 
de instrumento de mandato próprio, bastando que ele apresente, devidamente 
registrado pelo Órgão Público responsável pelo registro e arquivamento de tais 
documentos, o respectivo Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia 
autenticada ou original) e documento de identidade civil (fotocópia autenticada ou 
original). 
 
3.2.2. Caso a Licitante encaminhe um procurador para acompanhar o procedimento 
licitatório, deverá formalizar uma Procuração ou Carta de Credenciamento (conforme 
modelo constante do Anexo I), em cuja firma do representante legal da Licitante 
deverá estar reconhecida, nomeando o procurador, com poderes expressos para 
formular propostas, acordar, discordar e transigir em nome da Licitante, bem como 
para acompanhar as demais ocorrências e realizar todos os atos inerentes ao certame, 
dentre outros, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro, na data de abertura dos 
envelopes, conjuntamente com o respectivo Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social 
(fotocópia autenticada ou original). A prova da identificação pessoal do procurador 
presente deverá ser feita por meio da apresentação de seu documento de identidade 
civil (fotocópia autenticada ou original). 
 
3.2.3. Deverá ser apresentada também, nesse momento, Declaração de cumprimento 
dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo III, e se for o caso, 
Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo 
constante do Anexo IV. 
 
3.3. Tais documentos [procuração/carta de credenciamento (com firma reconhecida) – 
se for o caso -, Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia autenticada por 
cartório ou acompanhada do original), documento de identidade civil do 
representante/procurador (fotocópia autenticada por cartório ou acompanhada do 
original), declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e declaração para 
microempresa/empresa de pequeno porte – se for o caso -], deverão ser apresentados 
fora dos envelopes de habilitação e proposta de preços e serão juntados ao processo 
licitatório. 
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3.4. A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a sua 
incorreção, impedirá o representante legal de se manifestar e responder pela Licitante 
em quaisquer umas das fases do procedimento licitatório. 
 
3.5. Será admitido somente 01 (um) representante por Licitante. Nenhuma pessoa 
física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
empresa. 
 
3.6. Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18 
(dezoito) anos, exceto se emancipados. 
 
3.7. Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do 
representante credenciado da Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa e 
civilmente. 
 
3.8. O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura do primeiro 
envelope contendo proposta de preço. 
 
4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS - 
ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 
 
4.1. Na presente Licitação e em especial no que tange à definição dos critérios de 
empate entre as propostas apresentadas, será dispensado às ME/EPP, assim definidas 
em lei, tratamento jurídico diferenciado, tal qual preceitua a Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, bem como o Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007. 
 
4.2. Será considerada ME/EPP a pessoa jurídica enquadrada no conceito trazido pelo 
artigo 3º da LC 123/06. A Licitante que desejar receber referido tratamento 
diferenciado deverá apresentar, em conjunto com a documentação exigida para o 
credenciamento e, para fins de comprovação de tal condição, Declaração para 
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo IV. 
 
4.3. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o artigo 
5º do Decreto n.º 6.204/07, serão consideradas empatadas à proposta mais bem 
classificada, as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a esta. 
 
4.4. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Tal apresentação deverá ocorrer no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocação pelo Pregoeiro, sob pena 
de preclusão. 
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4.5. Não ocorrendo a contratação da ME/EPP mais bem classificada, na forma do item 
4.4., em decorrência da sua inabilitação, serão convocadas as ME/EPP que porventura 
se enquadrem na hipótese do item 4.3., na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 
 
4.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se 
encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) acima aludido, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
4.6.1. Em sendo apresentada melhor oferta pela ME/EPP vencedora do sorteio, será a 
essa adjudicado o objeto do certame. 
 
4.6.2. Não se aplica o sorteio acima aludido quando, por sua natureza, o procedimento 
não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os 
lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem 
de apresentação pelos licitantes. 
 
4.7. Na hipótese da não-contratação de nenhuma ME/EPP, na forma do item 4.4., o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da etapa 
de lances verbais.         
 
4.8. O acima aludido somente se aplicará quando a melhor oferta, desde logo, não tiver 
sido apresentada por ME/EPP.     
 
4.9. O momento para a verificação do empate e aplicação das disposições acima se dará 
ao final da etapa de lances verbais, observado o disposto no item 7.8. 
 
4.10. Serão assegurados às ME/EPP, ainda, os benefícios elencados nos artigos 1º ao 5º 
do Decreto n.º 6.204/07. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 
local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados 
e rubricados no fecho, e deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
ENVELOPE “A”: Proposta de Preços 
ENVELOPE “B”: Documentos de Habilitação 
 
5.1.1. Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres, 
respectivamente: 
 
PREGÃO N° 004/2012 
ENVELOPE “A”: PROPOSTA DE PREÇOS 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA – CREA-SC 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________ 
CNPJ: ________________________________________________________________ 
 
PREGÃO N° 004/2012 
ENVELOPE “B”: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA – CREA-SC 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________ 
CNPJ: ________________________________________________________________ 
                           
5.1.2. Recomenda-se que as páginas da proposta de preço e dos documentos de 
habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendo aos proponentes quaisquer 
reivindicações relativas à ausência de documentos, no caso de inobservância desta 
recomendação. 
 
5.2. Quanto ao Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.2.1. As Licitantes deverão apresentar a Proposta de Preços em 01 (uma) via, impressa 
em papel timbrado próprio, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas 
de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal da Licitante, podendo ser utilizado o Anexo V deste Edital como 
modelo. 
 
5.2.2. A Proposta de Preços deverá conter: 
 
a) o valor unitário da hora, o valor total e o valor global do objeto, em moeda corrente 
nacional, em algarismo e por extenso, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 
respeitados os valores máximos trazidos pelo respectivo Termo de Referência (Anexo 
VIII); 
 
b) declaração de que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Edital 
respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado; 
 
c) declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas necessários à total execução do objeto ora licitado, tais como, custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, 
despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos seus profissionais e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
 
d) declaração de que os valores ofertados incluem a realização de treinamentos, 
seminários, elaboração de documentos e todos os demais procedimentos necessários 
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que capacitem o CREA-SC para a obtenção da certificação da NBR ISO 9001:2008 pelo 
órgão certificador escolhido pelo CREA-SC, incluindo o acompanhamento na ocasião 
da certificação. Portanto, estão incluídos nos valores ofertados o planejamento e 
operacionalização de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação, 
pelo que tais valores contemplam todos os custos necessários para tanto, uma vez que 
o valor global ofertado representará a única contraprestação a que fará jus a 
CONTRATADA pelos serviços prestados. No preço global já estão contidos, também, 
todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do Conselho, bem como com 
alimentação e hospedagem do consultor, salvo nos casos das viagens às Inspetorias do 
CREA-SC para realização de treinamentos; 

 
e) oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
f) prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da sua 
apresentação. 
 
5.2.3. Na hipótese da proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta, também, 
declaração de que o modelo de gestão operacional que adota atende ao disposto nos 
incisos I e II do art. 4º da Instrução Normativa – MPOG/SLTI nº 02/2008, sob pena de 
desclassificação. 

 
5.3. A apresentação da Proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e 
integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à 
legislação pertinente e ao Edital e seus Anexos. 
 
5.4. Serão desclassificadas as Propostas que não atendam às exigências deste Edital e 
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento ou, ainda, que apresentem preços unitários, totais e/ou global 
superiores ao máximo admitido. 
 
5.5. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu 
prazo de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital.  
 
5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da Proposta, 
ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser 
efetuado ao CREA-SC sem ônus adicionais. 
 
5.7. A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua Proposta, 
sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a erro de julgamento. 
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5.8. Na apresentação da Proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no 
presente Edital não será considerado como vantagem para o julgamento final da 
Proposta. Por outro lado, em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos, será 
desclassificada automaticamente a Proponente, observadas as disposições editalícias. 
 
5.9. Nos valores propostos, havendo discrepância entre o preço em algarismos e por 
extenso, serão considerados estes últimos. Na falta de indicação dos valores por 
extenso, as propostas serão aceitas desde que não comprometa o entendimento claro 
do valor cotado. 
 
5.9.1. Para os casos em que a Licitante não credenciar nenhum representante para o 
acompanhamento das Sessões, deverão ser enviados, conjuntamente com a Proposta 
de Preços, e dentro de tal envelope, Declaração da Licitante dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugerido no Anexo III) e 
Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo 
constante do Anexo IV, se for o caso. 
 
5.10. Quanto ao Envelope “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.10.1. Para habilitar-se à presente Licitação, a Licitante deverá apresentar o 
ENVELOPE “B” contendo os seguintes documentos: 
 
5.10.1.1. Regularidade Fiscal: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e correspondente alteração, 
caso existente, devidamente registrado e em cópia autenticada, ou acompanhado do 
original, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações e 
outras que assim o exijam, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
 
a.1.) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício. 
 
a.2.) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
a.3.) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ata de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente (Estatuto, Contrato Social ou equivalente registrado na Junta 
Comercial/DNRC e suas alterações), quando a atividade assim o exigir. 
 
a.4.) Os documentos exigidos, conforme o caso, pelos itens a), a.1.), a.2.) e a.3.), acima, 
deverão ser apresentados no envelope de habilitação somente pelas Licitantes que não 
possuírem representantes credenciados na Sessão do Pregão. Para as demais, utilizar-
se-á, para fins de cumprimento dos referidos itens, a documentação apresentada na 
fase de credenciamento, devendo, portanto, em tal fase serem apresentados. 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

11

 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda - CNPJ/MF; 
 
c) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da Licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 
 
d) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da Licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 
 
e) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa 
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da União; 
 
f) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – CRS/FGTS; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - 
CND/INSS; 
 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. 
 
5.10.1.2. Opcionalmente, a critério da Licitante, a documentação acima (item 5.10.1.1) 
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor – CRC do 
CREA-SC - com todos os documentos válidos para o dia de abertura da presente 
Licitação. 
 
5.10.1.2.1. Caso a Licitante ainda não possua o Certificado de Registro Cadastral de 
Fornecedor do CREA-SC, e deseje possuí-lo, o mesmo deverá ser solicitado até o 3º 
(terceiro) dia corrido anterior à data prevista para a Sessão Pública. (Formulário para 
cadastramento e relação de documentos podem ser encontrados no site do CREA-SC, a 
saber, www.crea-sc.org.br – opção “Licitações” - “Cadastramento de Fornecedores”). 
 
5.10.1.2.2. Caso a Licitante já possua o CRC do CREA-SC, deverá atentar para o fato de 
ainda constar no mesmo todos os documentos válidos, providenciando a substituição 
dos mesmos em caso negativo. 
 
5.10.1.3. A Licitante deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos:  
 
5.10.1.3.1. Qualificação Técnica: 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com os serviços especificados neste Edital, mediante a apresentação de, no mínimo, 01 
(um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado já certificada(s) na Norma NBR ISO 9001:2008. Entende-se 
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como pertinente e compatível a prestação do serviço de consultoria na implantação 
do sistema de qualidade para obtenção da certificação ISO 9001:2008. 
 
a.1) Caso o atestado apresentado não comprove explicitamente o serviço prestado e/ou 
que a pessoa jurídica emissora já é certificada na Norma NBR ISO 9001:2008, a Licitante 
deverá anexar ao atestado toda e qualquer documentação possível que, em conjunto 
com o atestado, faça a comprovação dessas condições. 
 
a.2) Caso seja apresentado atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 
de direito privado, o mesmo deverá possuir firma devidamente reconhecida em 
cartório. 
 
5.10.1.3.2. O Pregoeiro verificará, ainda, quanto à habilitação da Licitante, devendo 
por esta ser apresentada: 
 
a) Declaração da Licitante, devidamente datada e assinada, de que não há fato 
impeditivo à sua habilitação para participar desta Licitação, em especial, de que não foi 
declarada inidônea perante o Poder Público, bem como estar ciente de que deverá 
declará-la quando ocorrida durante o procedimento licitatório e/ou da vigência do 
Contrato, e Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 
Constituição da República. (Anexo II deste Edital). 
 
b) Declaração de que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar 
não ocorreu fato que impeça a Licitante de participar da presente Licitação, conforme 
disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/93. (Anexo II deste Edital). 
 
5.10.1.3.3. No caso de cooperativas, deverá ser apresentado também: 
 
a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o Contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, 
de 1971;  
 
b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI de cada 
um dos cooperados relacionados; 
 
c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários 
à prestação do serviço; 
 
d) o registro previsto na Lei 5.764, art. 107; 
 
e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o Contrato;  
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f) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: 
 

f.1) ata de fundação; 
f.2) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 
f.3) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia 
que os aprovou; 
f.4) editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 
f.5) três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f.6) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação; 
 

g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 
Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não 
foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
5.11. Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos relacionados neste Edital. 
 
5.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
5.12.1. em nome da Licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo, observado o seguinte: 
 
a) se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas; 
 
c) os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com CNPJ da 
matriz e/ou da filial da empresa Licitante. 
 
5.12.2. datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura das 
propostas, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. Não 
se enquadram nesse prazo os documentos cuja validade é indeterminada. 
    
5.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos 
itens 15.8 e 15.9 deste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante inabilitada. 
 
5.14. Os documentos exigidos nos itens acima deverão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis, ou ainda através de 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

14

publicação em órgão da Imprensa Oficial. As cópias deverão estar autenticadas por 
Cartório, ou na falta desta autenticação, acompanhadas dos originais para permitir que 
essa providência seja adotada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio. O Pregoeiro 
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário. 
 
5.15. A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitando-se às 
penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua Equipe 
de Apoio a erro de julgamento. 
 
5.16. É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou adotar 
quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou 
administrativa das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão de 
documento/informação que originariamente deveria constar da 
proposta/documentação. 
 
5.17. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
 
5.17.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
5.17.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
5.17.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias 
úteis inicialmente concedidos. 
 
5.17.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
5.18. Serão desclassificadas ou inabilitadas as Licitantes que não atendam a quaisquer 
das disposições contidas neste Capítulo. 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as Propostas de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e 
realizada de acordo com a Legislação vigente e em conformidade com este Edital e 
seus Anexos, no dia, hora e local já determinados. 
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6.2. No dia, hora e local designados, aberta a Sessão, o representante da Licitante 
deverá comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
conforme Item 3 deste Edital e legislação correlata. 
 
6.3. Aberta a sessão, o representante da Licitante entregará ao Pregoeiro, em envelopes 
separados, a Proposta de Preços, a Documentação de Habilitação e a Documentação 
exigida para o Credenciamento. 
 
6.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, de acordo com o 
horário constante do preâmbulo, nenhum outro será aceito. 
 
6.5. Logo após, será realizado o Credenciamento dos representantes das Licitantes 
presentes.  
 
6.6. Abertos, inicialmente, os envelopes devidamente rubricados contendo as Propostas 
de Preços, será feita a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro. 
 
6.7. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na 
forma descrita no subitem 7.10. deste Edital. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. O Pregoeiro receberá os envelopes devidamente identificados de acordo com o 
item 5.1.1 do presente Edital – na data e hora especificados. Na seqüência, o Pregoeiro 
procederá à identificação e credenciamento dos representantes das Licitantes presentes 
e, logo após, abrirá os envelopes referentes às Propostas de Preço (Envelope “A”). 
 
7.2. Após abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das Licitantes, será 
realizada a ordenação das propostas, na ordem do menor preço global. Na seqüência o 
Pregoeiro divulgará os preços e as respectivas Licitantes. O julgamento se dará pelo 
preço global.  
 
7.3. O Pregoeiro classificará a Licitante que apresentar a proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores globais sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) relativos à proposta de menor preço global, 
conforme disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n° 3.555/2000. 
 
7.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 7.3, poderão 
os autores das duas melhores propostas subseqüentes à de Menor Preço Global, 
conjuntamente com esta, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, conforme disposto no inciso VII do artigo 11 do Decreto n° 
3.555/2000. 
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7.5. A partir de então, os lances verbais serão oferecidos em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior Preço Global. 
 
7.6. A Licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, ou em não havendo esta, e ordenadas as 
propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, observado o disposto no item 4 
supra. Nesse momento será verificado o respeito ao limite máximo de preços admitido 
neste Edital. 
 
7.8. Na fase de lances e da negociação, se a menor proposta for ofertada por 
cooperativa, devem ser considerados os 15% em decorrência da Seguridade Social de 
obrigação do CREA-SC (art. 22 da Lei 8.212/91), para avaliação de sua vantajosidade 
para a Administração, desta forma: 

 
a) Caso a proposta de 2º lugar seja inferior a 115% da menor proposta oferecida por 
cooperativa, caberá ao Pregoeiro realizar a equalização das propostas e considerar a 
proposta de 2º lugar como a mais vantajosa e proceder as demais etapas com o 
fornecedor correspondente. 

 
b) A equalização se deve ao fato de o Pregão consistir em obter a proposta mais 
vantajosa para a Administração, o que pode diferir do menor lance. Caberá ao 
Pregoeiro administrar o valor das propostas com base na caracterização do fornecedor 
como cooperativa ou não durante as fases da sessão pública. 
 
7.9. Será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da Licitante que 
as tiverem formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias com base nos 
documentos exigidos para o presente Pregão. 
 
7.10. Constando o atendimento pleno às exigências editalícias e legais, será classificada 
a Licitante em primeiro lugar e, após os trâmites legais, declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.11. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade 
e procedendo à habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
sendo a respectiva Licitante classificada em primeiro lugar, declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.12. Nas situações acima previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
Licitante classificada em primeiro lugar para que seja obtido preço melhor. 
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7.12.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CREA-SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

 
7.13. Das reuniões lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e a(s) Licitante(s) presente(s). 
 
7.14. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa 
e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Não se considerará qualquer 
oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
 
7.15. Não serão aceitas propostas com valores total e global superiores ao máximo 
admitido pelo Edital ou com preços manifestamente inexequíveis.  
 
7.15.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes/exequíveis ou de acordo com os de mercado do objeto deste 
Pregão. 
 
7.15.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
 
a) questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
 
b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho; 
 
c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 
 
d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 
com a iniciativa privada; 
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g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, 
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
 
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 
 
j) estudos setoriais; 
 
k) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 
que o proponente disponha para a prestação dos serviços; 
 
m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 
7.16. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 
 
7.17. Os envelopes não abertos contendo os Documentos de Habilitação das demais 
Licitantes, não classificadas em primeiro lugar no presente certame, permanecerão de 
posse do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio até a assinatura do competente Contrato 
com a Licitante vencedora, e publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, data 
a partir do qual poderão ser retirados, no prazo máximo de 10 (dez) dias, quando 
então serão inutilizados.  
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
  
9. DOS RECURSOS 
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9.1. Qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
interpor recurso, mediante registro em Ata da síntese da suas razões, sendo-lhe desde 
já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes 
razões, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de qualquer Licitante importará a 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. 
 
9.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
  
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
      
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 
9.7. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 
conhecido. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada, com o registro das 
Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de 
classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, 
além de outros registros pertinentes. 
 
10.2. O procedimento de adjudicação será do Pregoeiro, se não houver recurso, ou da 
autoridade competente do CREA-SC, que também procederá à homologação do 
certame. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. A Licitante vencedora deverá assinar/retirar o Contrato, com o CREA-SC, no 
prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a sua convocação pelo Departamento de 
Administração do CREA-SC, sob pena de ser facultado ao CREA-SC, após esse prazo, 
examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação das Licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 
sendo a respectiva Licitante declarada vencedora. 
 
11.1.1. Será exigida como condição para a contratação a comprovação, pela Licitante, 
de curso de formação do Responsável Técnico como Auditor Líder (Lead Auditor) na 
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Norma NBR ISO 9001:2008. Este Responsável Técnico apresentado pela Licitante 
deverá ser o consultor que prestará os serviços ora contratados. 
 
11.1.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o Contrato, 
dentro do prazo do item 11.1., bem como a falta da comprovação exigida no item 
11.1.1., caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando a 
Licitante às penalidades legalmente estabelecidas e à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global da sua proposta. 
 
11.1.3. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das Propostas, sem convocação 
para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. O 
CREA-SC poderá solicitar à Licitante vencedora a prorrogação do prazo de sua 
proposta. 
 
11.2. Para a assinatura do Contrato, a Licitante convocada deverá adotar os seguintes 
procedimentos:  
 
a) enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA-SC, na 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001, onde 
este deverá assinar as vias do Contrato e todos os documentos que dele fizerem parte 
integrante;  
 
b) no caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de 
empresa de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, o Contrato e toda a 
documentação deverão ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias corridos, contados da retirada ou da data do  Aviso  de  Recebimento 
(A.R.). 
 
11.3. O inteiro teor do Contrato a ser oportunamente firmado encontra-se definido na 
minuta contratual constante do Anexo VI. 
 
11.3.1. Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 
 
11.4. Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições 
constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Licitante. 
 
11.5. No caso da contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos, o 
serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, no caso 
de cooperativa, ou pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da 
instituição sem fins lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 
11.6. Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados. 
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11.7. Os serviços contratados deverão iniciar-se no primeiro dia útil subsequente ao da 
assinatura do Contrato. 
 
11.8. O prazo de vigência do Contrato será de 20 (vinte) meses, contados da data de sua 
assinatura.  

 
11.8.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado no caso do CREA-SC não conseguir 
a certificação dentro do prazo estimado, sendo que, nesse caso, a CONTRATADA 
deverá continuar com as consultorias até a obtenção da certificação pelo CREA-SC, 
sem, contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas horas a mais 
trabalhadas. 

 
11.9. O Termo de Recebimento Definitivo do Contrato se dará com a emissão do 
competente termo de certificação. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento processar-se-á em conformidade com a minuta contratual (Anexo 
VI) e com o Termo de Referência (Anexo VIII), ora anexados.  
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. As sanções e demais penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na 
minuta contratual (Anexo VI) e no Termo de Referência (Anexo VIII), ora anexados. 
                               
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação, objeto desta Licitação, correrão 
à conta do Elemento de Despesa Orçamentária nº 3.1.32.32 – Locação de outros 
serviços de pessoas jurídicas. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, 
farão parte integrante do Contrato independentemente de transcrição. 
 
15.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
 
15.3. A presente Licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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15.4. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CREA-SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
15.5. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 
 
15.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
15.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 
 
15.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
 
15.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
15.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao 
Pregoeiro, através de correspondência, do Fax (48) 3331-2068 ou do e-mail: 
licitacao@crea-sc.org.br. Também poderão ser obtidas informações pelo fone (48) 3331-
2079. 
 
15.11. Este Edital subordina-se à Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 3.555/00 e demais 
legislação aplicável, sendo os casos omissos julgados pelo Pregoeiro com base na 
legislação em questão e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
 
15.12. A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à 
contratação da Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O 
compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante ajuste do Instrumento 
Contratual emitido pelo órgão da administração participante deste processo. 
 
15.13. As decisões referentes a este procedimento licitatório e todos os demais 
procedimentos deste Edital que visem assegurar o conhecimento dos atos pelos 
interessados poderão ser comunicados às Licitantes por qualquer meio que comprove 
o recebimento, em especial o correio eletrônico (e-mail) enviado com pedido de 
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confirmação de leitura, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União ou 
publicação na página do CREA-SC na internet.  
  
15.14. Quaisquer pedidos de esclarecimento serão respondidos às Licitantes autoras 
dos mesmos, preferencialmente via correio eletrônico (e-mail) e, desde que 
substanciais, serão anunciados a todos os interessados via publicação na página do 
CREA-SC na internet. 
 
15.15. As Licitantes deverão acessar continuamente o site do CREA-SC para se 
manterem atualizadas sobre eventuais modificações e/ou informações adicionais ao 
presente Edital de Licitação.  
 
15.16. Face à natureza de entidade autárquica do CREA-SC, a Justiça Federal, Seção 
Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro 
competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a 
ser. 

 

Florianópolis, 13 de julho de 2012. 

 

 

 

Eng° Civil e de Seg. do Trab. CARLOS ALBERTO XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
                                  
Ref. Pregão Presencial n º 004/2012  
Licitante:______________________________________ 
CNPJ n.º:________________  
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 

 
Pela presente credenciamos o(a) Sr(a)________________, 

_____(nacionalidade)______________, _______________(estado civil)_______________, 
___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula de Identidade 
n.º______e do CPF n.º_________, residente e domiciliado no 
endereço____________________________, a participar do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Presencial n.º 004/2012, instaurado pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
_______________________, acima qualificada, neste ato por mim representada, Eu 
Sr(a)________________, _____(nacionalidade)______________, _______________(estado 
civil)_______________, ___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula 
de Identidade n.º______e do CPF n.º_________, residente e domiciliado no 
endereço____________________________, outorga-se ao(à) acima credenciado(a), 
dentre outros poderes, o de representá-la extrajudicialmente perante a Autarquia 
supramencionada, formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como para 
acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de 
interposição de recurso, e todos os demais poderes indispensáveis ao bom andamento 
do certame, dentre outros:__________________(especificar os demais 
poderes)_____________.  
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2012. 
 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal** 

Cargo/Função na Empresa 
 

** Assinatura do representante da Licitante com firma reconhecida.
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
Ref.: PREGÃO N° 004/2012 
 
 
 
A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, o que 
se segue: 
 
1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação; 
 
2- Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu 
fato que a impeça de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 
32 da Lei n° 8.666/93; 
 
3 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público; 
 
4 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, 
durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato; 
 
5 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal. 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2012. 
 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
 
 
 
OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo representante legal.  
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
(nome da empresa) ________________________________________________________, 
CNPJ n° _________________________, por intermédio de seu representante legal, 
declara, sob as penas da lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 004/2012, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido 
procedimento licitatório.  
 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2012. 
 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
 
 
OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo representante legal.  
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2012 
 
 
 
_____________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º____________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a).____________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade RG n.º__________________________________ e do CPF/MF 
n.º_____________________________________, DECLARA, para os fins legais, ser 
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, em 
especial no que tange ao conceito trazido pelo artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar. 
 
 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2012. 
 
 

__________________________________________________________________ 
Representante Legal 

Cargo/Função na Empresa 
 

 
 
OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais).  
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ANEXO V 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

  
Ref.: Pregão Presencial 004/2012– CREA-SC 
Nome da empresa Licitante/CNPJ -MF:________________________________________ 
Endereço completo: _________________________________________________________ 
Telefone/Fax/E-mail: ________________________________________________________ 

  
 

Objeto 

Preço 
Unitário 

(hora) 
(1)  

Quantidade 
estimada de 

horas 
(2) 

Preço Total 
(1 x 2)  

Consultoria - 
Implantação ISO 

9001:2008, conforme 
descrito no Termo de 
Referência do Pregão 
Presencial n.º 004/12 

do CREA-SC 

R$......... 576 horas R$......... 

Preço Global = Preço Total  R$......... 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: ....................(...............) dias, contados da data da sua 
apresentação. *Prazo de validade mínimo: 90 (noventa) dias. 

 
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas 

necessários à total execução do objeto ora licitado, tais como, custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de 
hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão Presencial n.º 004/2012 do CREA-
SC, e seus Anexos. 

Declaramos que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Edital 
respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado. 

Declaramos, ainda, que os valores ofertados acima incluem a realização de 
treinamentos, seminários, elaboração de documentos e todos os demais procedimentos 
necessários que capacitem o CREA-SC para a obtenção da certificação da NBR ISO 
9001:2008 pelo órgão certificador escolhido pelo CREA-SC, incluindo o 
acompanhamento na ocasião da certificação. Portanto, estão incluídos nos valores 
ofertados o planejamento e operacionalização de todos os procedimentos necessários à 
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obtenção da certificação, pelo que tais valores contemplam todos os custos necessários 
para tanto, uma vez que o valor global ofertado representará a única contraprestação a 
qual faremos jus como CONTRATADA pelos serviços prestados. No preço global já 
estão contidos, também, todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do 
Conselho, bem como com alimentação e hospedagem do nosso consultor, salvo nos 
casos das viagens às Inspetorias do CREA-SC para realização de treinamentos, 
conforme descrito no referido Termo de Referência. 

 
******** Na hipótese da proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta, também, 
declaração de que o modelo de gestão operacional que adota atende ao disposto nos 
incisos I e II do art. 4º da Instrução Normativa – MPOG/SLTI nº 02/2008, sob pena de 
desclassificação. 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2012. 

 
__________________________________________________________________ 

Representante Legal 
Cargo/Função na Empresa 
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ANEXO VI 
MINUTA CONTRATUAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 86.847/2012 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO, O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 
SANTA CATARINA – CREA-SC, E DE OUTRO, A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008. 

DAS PARTES 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
82.511.643/0001-64, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Engº Civil e de Seg. do 
Trab. CARLOS ALBERTO XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG nº 8032824792 
- SSP/SC e do CPF/MF nº 465.974.680-15, doravante denominado CONTRATANTE, e 
de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente CONTRATO, decorrente do Processo Licitatório nº 86.847/2012, passando a 
proposta da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, a fazer parte 
integrante e complementar deste Instrumento, sujeitando-se às normas e disposições 
contidas na Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 3.555/00 e demais 
regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, em regime de empreitada por preço global, de serviços técnicos 
especializados de consultoria, assessoria e capacitação de empresas para a 
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como finalidade a obtenção 
de certificação na Norma NBR ISO 9001:2008, incluindo as atualizações da norma que 
ocorrerem até o final da execução do Contrato, conforme especificações constantes nos 
Anexos do Edital do Pregão Presencial nº 004/2012, em especial no Termo de 
Referência anexado, e na proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste Contrato, como se aqui estivessem transcritos. 
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2. Os serviços incluirão a realização de treinamentos, seminários, elaboração de 
documentos e todos os demais procedimentos necessários que capacitem o CREA-SC 
para a obtenção da Certificação da NBR ISO 9001:2008 pelo órgão certificador 
escolhido pelo CREA-SC, incluindo o acompanhamento na ocasião da certificação. 
Portanto, será de responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e 
operacionalização de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação, 
pelo que o valor global deste Contrato contempla todos os custos necessários para 
tanto, uma vez que o valor global representa a única contraprestação a que fará jus a 
CONTRATADA pelos serviços prestados. No valor global já estão incluídos, também, 
todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do Conselho, bem como com 
alimentação e hospedagem do consultor, salvo nos casos já previstos no item 5.5. desta 
Cláusula. 

 
3. Para fins de dimensionamento do serviço a ser executado, restou estimado um prazo 
de 18 (dezoito) meses para a obtenção da certificação, adotando-se 576 (quinhentas e 
setenta e seis) horas de consultoria, sendo, em média, 32 (trinta e duas) horas mensais e 
08 (oito) horas semanais. As horas estimadas servem de mero referencial, uma vez que 
a presente contratação se dá em regime de empreitada por preço global, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA todos os atos e procedimentos necessários à 
obtenção da certificação, independentemente das horas de consultoria efetivamente 
necessárias para tanto. 
 
4. A prestação do serviço de consultoria, seminários, elaboração de documentos e os 
demais procedimentos necessários deverão ser executados prioritariamente na Sede do 
CREA-SC. 
 
5. A empresa CONTRATADA deverá realizar a consultoria durante todo o período de 
vigência contratual, até a obtenção da certificação, conforme os itens a seguir: 

5.1. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma reunião 
conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
cronograma das atividades e demais atos necessários, tomando-se por base o 
diagnóstico realizado no CREA-SC e levando-se em conta o quanto se segue:  

5.2. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser prestados prioritariamente 
nas dependências da Sede do CREA-SC, no município de Florianópolis/SC. 

5.3. A consultoria deverá ter, em média, uma carga horária de 08 (oito) horas 
semanais. As horas e o período semanal foram estimados com base no diagnóstico já 
realizado. Com isto, viu-se que cada visita da consultoria gerará uma demanda de 
trabalho que deve ser realizado pelo NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) nos 
restantes dos dias sem consultoria. 

5.4. A consultoria deverá ser realizada no horário de funcionamento da Sede do 
CREA-SC, o qual se dá das 08:00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira. 

5.5. Deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um 
responsável do NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de 
treinamentos em algumas Inspetorias do CREA-SC pelo Estado de Santa Catarina: 
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a) Solicitado pelo NGQ esta visita, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias para 
adequação da sua agenda para disponibilizar a data; 

b) as horas de trabalho utilizadas nessas visitas contarão para a carga horária 
semanal de 08 (oito) horas; 

c) apenas o tempo de deslocamento até a Inspetoria e o tempo de trabalho 
realizado contarão como horas de trabalho; 

d) o tempo de permanência na cidade fora do período de trabalho não contará 
como horas trabalhadas; 

e) para visitas às Inspetorias, serão consideradas no mínimo 08 (oito) horas de 
trabalho realizados por dia; 

f) os gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação em visitas às 
Inspetorias serão de responsabilidade do CREA-SC, mediante reembolso; 

g) no Anexo I (Padrão de Despesas para Visitas às Inspetorias) segue a planilha 
referente aos gastos máximos admitidos com deslocamento, hospedagem e 
alimentação; 

h) estima-se a realização de 10 (dez) viagens. 
 
6. Seguem as etapas mínimas que deverão ser cumpridas na execução do objeto deste 
Contrato, com seus respectivos produtos necessariamente apresentados ao final de 
cada etapa:  
 
a) Traçar planos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Estabelece-
se como principais entregas da fase de diagnóstico: Relatório de Auditoria, Plano de 
Ação e Cronograma para Implementação. 
 
b) Realizar Seminários de Sensibilização para a Implementação da NBR ISO 9001:2008, 
compreendendo as seguintes etapas:  
b.1) Apresentação do projeto;  
b.2) Conceito e histórico;  
b.3) Princípios do Sistema de Gestão da Qualidade;  
b.4) Conceitos Básicos da Qualidade;  
b.5) Benefícios para a Empresa e para os Funcionários na Implementação da NBR ISO 
9001:2008 como ferramenta gerencial;  
b.5) Documentações típicas de um Sistema de Gestão da Qualidade;  
b.6) Passos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;  
b.7) O Processo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade; e  
b.8) Aspectos-chave da Certificação. 
 
c) Definição das Diretrizes e objetivos – definir os direcionamentos da empresa, Política 
da Qualidade e seus objetivos, e elaborar o Manual de Gestão da Qualidade. 
 
d) Macro-processo e processos – Mapeamento dos processos da organização para uma 
visão detalhada dos mesmos e a orientação aos requisitos da NBR ISO 9001:2008.  
d.1) Realizar o mapeamento, inclusive, para o processo de coleta de dados e de 
apuração dos indicadores individuais e coletivos.  
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d.2) No mapeamento, relacionar os indicadores de controle referentes aos processos, 
bem como os procedimentos operacionais documentados (Procedimentos obrigatórios 
como: Análise crítica, ações corretivas e preventivas, auditorias internas, requisitos 
regulamentares, entre outros).  
d.3) Estabelecer como principais entregas:  
d.3.1)Macro-fluxo, Identificação dos Processos e atividades; 
d.3.2) Mapeamento dos Processos; e  
d.3.3) Interação entre os mesmos. 
 
e) Índices e Indicadores de Desempenho – Mapeamento dos índices e indicadores do 
Sistema de Gestão da Qualidade, verificando a adequação destes aos processos da 
empresa. 
 
f) Implementação de documentos – desenvolvimento dos documentos da qualidade e 
dos processos; as descrições dos processos devem ser feitas na forma de instruções de 
trabalho.  
f.1) Os documentos deverão ser formulados através do apoio dos funcionários que 
desenvolvem a função, e os mesmos serão descritos, juntamente com o consultor 
contratado e o coordenador da qualidade, por meio de assessoria, treinamento e 
consultoria.  
f.2) Estabelecer como principais entregas:  
f.2.1) Procedimentos da Empresa – Todos os processos solicitados pela Norma ISO 
9001:2008 e suas atualizações, inclusive para o processo de coleta de dados e de 
apuração dos indicadores individuais e coletivos; e  
f.2.2) Definição dos Registros e Manual de Gestão da Qualidade. 
 
g) Treinamentos dos processos – Treinamento dos funcionários responsáveis pelas 
Instruções de Trabalho, onde deve ser iniciado o processo de implementação e 
controle.  
g.1) Estabelecer procedimentos de controle de documentos e registros.  
g.2) Devem ser previstos treinamentos práticos para consolidação da norma ISO 
9001:2008 e da cultura necessária para a prática dessa norma.  
g.3) Estabelecer como principais entregas: treinamento do pessoal e avaliação dos 
treinamentos. 
 
h) Auditoria Interna – realização de uma minuciosa análise de todas as facetas de cada 
um dos processos envolvidos no Projeto ISO 9001:2008, para a determinação da 
concordância ou não dos mesmos com os requisitos exigidos pela NBR ISO 9001:2008.  
h.1) Estabelecer como principais entregas: Relatório de Auditoria Interna. 
 
i) Etapas de Apoio – Acompanhamento das não conformidades apontadas, 
direcionamento e controle do plano de ação e desenvolvimento, juntamente com a alta 
direção, da análise crítica dos processos. 
i.1) Estabelecer como principais entregas: Plano de Ação e Análise Crítica. 
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j) Acompanhamento da Certificação – A empresa CONTRATADA deve realizar o 
acompanhamento do momento da certificação, junto ao órgão certificador escolhido 
pelo CREA-SC. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor global deste Contrato para o período de sua vigência é de R$ ____(___). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa orçamentária da execução deste Contrato correrá à conta do 
Elemento de Despesa Orçamentária nº 3.1.32.32 – Locação de outros serviços de 
pessoas jurídicas. 

2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à 
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada 
pelo CONTRATANTE. 

3. O valor empenhado para o exercício de 2012 é de R$ ______ (_____). 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

 
1. Os serviços oriundos deste Contrato deverão se iniciar no primeiro dia útil 
subsequente ao da assinatura do Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 
1. O prazo de vigência deste Contrato será de 20 (vinte) meses, contados da data de sua 
assinatura.  

 
2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado no caso do CREA-SC não conseguir a 
certificação dentro do prazo estimado de 18 (dezoito) meses, sendo que, nesse caso, a 
CONTRATADA deverá continuar com as consultorias até a obtenção da certificação 
pelo CREA-SC, sem, contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas 
horas a mais trabalhadas. 

 

3. O Termo de Recebimento Definitivo do Contrato se dará com a emissão do 
competente termo de certificação. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DOS CONTRATANTES 

 
1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
1.1. Cabe ao CONTRATANTE: 
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a) permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços, desde que devidamente identificados; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA e entregar toda a documentação e informações necessárias para a 
realização dos serviços objeto deste Contrato; 
c) fornecer condições adequadas para a execução dos serviços; 
d) efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas 
as formalidades e exigências do Contrato; 
e) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse fim; 
f) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do Contrato; 
g) observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos, 
solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem 
necessários; 
h) caso o CREA-SC não seja certificado no prazo estimado, a CONTRATADA deverá 
continuar com a consultoria até a obtenção da certificação pelo CREA-SC, sem, 
contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas horas a mais 
trabalhadas; 
i) impedir que terceiros forneçam os itens objeto deste Contrato; 
j) requisitar, se entender necessário, documentos para verificar a regularidade jurídica, 
fiscal e trabalhista, e qualificação técnica da CONTRATADA. 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
 
a) realizar as atividades conforme o cronograma de atividades que deverá ser 
elaborado, respeitadas todas as exigências e especificações do presente Contrato e do 
Termo de Referência respectivo; 
b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências do CREA-SC; 
c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CREA-SC, ou ainda a terceiros, durante a execução deste Contrato; 
d) comunicar ao Coordenador do Programa de Qualidade do CREA-SC qualquer 
anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
e) realizar um diagnóstico mensal das atividades realizadas; 
f) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, 
conforme a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
g) deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um responsável do 
NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de treinamentos em algumas 
Inspetorias do CREA-SC pelo Estado; 
h) caso o CREA-SC não seja certificado no prazo estimado, a CONTRATADA deverá 
continuar com a consultoria até a obtenção da certificação pelo CREA-SC, sem, 
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contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas horas a mais 
trabalhadas; 
i) dar integral cumprimento à sua proposta e aos itens constantes do objeto deste 
Contrato, em especial no que concerne aos prazos respectivos; 
j) entregar os serviços conforme declarado na sua proposta, tida como vencedora, com 
presteza, pontualidade, qualidade e ética profissional, em conformidade com os termos 
e prazos estabelecidos no Edital e neste Contrato; 
l) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
serviço em questão, tais como, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte, deslocamentos, diárias, 
hospedagem, refeição, transporte e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pelo Governo; 
m) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com ele; 
n) arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados, no recinto do CONTRATANTE; 
o) fornecer as devidas Notas Fiscais ou equivalente, nos termos da Lei; 
p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  
q) manter o sigilo profissional de toda a documentação e informações que venha a 
tomar conhecimento, em decorrência da realização do serviço objeto deste Contrato, 
sendo terminantemente vedado o fornecimento de qualquer relatório, documento e/ou 
informação a terceiros; 
r) solicitar toda a documentação e informações que julgar necessárias para a correta 
realização do serviço. 
 
3. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 
  
3.1. Deve a CONTRATADA, ainda, observar o seguinte: 

 
a) o crachá de acesso às dependências do CONTRATANTE, de uso obrigatório pelos 
funcionários da CONTRATADA, será providenciado pela CONTRATADA; 
b) se for necessário, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução 
dos serviços em dias, quantitativos e horários distintos dos estabelecidos 
originalmente, desde que comunicado previamente à CONTRATADA. 
 
3.2. É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
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1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na Legislação Social e Trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE; 
 
1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na Legislação específica de Acidentes do Trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento 
e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos em 
dependência do CONTRATANTE; 
 
1.3. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhista, cível ou penal 
relacionadas à referida prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou contingência; 
 
1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato.  
 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CONTRATANTE, durante o fornecimento e a execução dos serviços objeto 
deste Termo; 
1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 
Contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA – DO PREPOSTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CREA-SC, durante o período 
de vigência deste Contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for 
necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o 
nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à 
sua qualificação profissional. 
 
2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Assessoria de 
Planejamento e Gestão – Coordenador do Programa de Qualidade do CREA-SC, 
deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o Contrato, para 
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assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de 
Ocorrências, destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução deste 
Contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do 
Contrato, relativos à sua competência. 

 
3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA bem como prestar esclarecimentos quanto às faturas 
dos serviços prestados. 
 
4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do CREA-SC, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
5. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada e fiscalizada, 
nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pelo Coordenador do Programa 
de Qualidade do CREA-SC, ou por preposto por este expressamente indicado, ao qual 
caberá fiscalizar o objeto deste Contrato. 
 
6. Nenhuma modificação poderá ser feita durante a prestação dos serviços e nas 
especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
7. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão livre 
acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
1. O pagamento será realizado da seguinte forma: 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor global contratado será pago em 18 (dezoito) parcelas iguais, mensais e sucessivas. 
Já os 25% (vinte e cinco por cento) restantes do valor global contratado serão pagos em 
uma parcela única no prazo de 10 (dez) dias corridos após a emissão do certificado ISO 
pela entidade certificadora. Nos pagamentos mensais serão pagos, também, e se for o 
caso, os valores referentes ao reembolso de eventuais despesas com alimentação e 
hospedagem de viagens, conforme Anexo I deste Contrato. 
 
2. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, até o dia 05 do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, Nota Fiscal/Fatura dos serviços, em 02 (duas) 
vias, emitidas e entregues ao Departamento de Administração, para fins de liquidação 
e pagamento. Após a emissão do certificado, deverá ser também apresentada a Nota 
Fiscal/Fatura referente aos 25% (vinte e cinco por cento) restantes do valor contratado. 
 
2.1. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de 
inscrição do CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou matriz. A Nota 
Fiscal/Fatura deverá indicar, também, os dados bancários da CONTRATADA, para 
fins de depósito dos pagamentos devidos. 
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3. A atestação da Nota Fiscal/Fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 
Fiscal do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
 
4. No caso de as Notas/Faturas serem emitidas e entregues ao CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no item 2 desta Cláusula, será imputado à CONTRATADA o 
pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 
5. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da protocolização da Nota Fiscal/Fatura e dos respectivos 
documentos comprobatórios. 
 
6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e/ou pendente a entrega da documentação 
discriminada no item 7 abaixo, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
 
7. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar 
conjuntamente com as Notas/Faturas, a documentação comprobatória de regularidade 
perante a Seguridade Social – Previdência Social (Certidão Negativa de Débito – CND), 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS 
- CRF), as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e de 
Dívida Ativa da União), Estadual, Distrital ou Municipal de seu domicílio ou sede e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
8. O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento 
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações 
do Contrato. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os serviços não forem tidos como de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas.  
 
9. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
do Contrato. 
 
10. Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica -   IRPJ, bem assim 
a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n.° 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996 e IN da SRF n.° 480, de 15 de Dezembro de 2004, além de 
possíveis retenções a titulo de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme legislação 
municipal específica. 
 
11. Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão CONTRATANTE, este 
será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
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12. O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitará o 
CREA-SC, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, à multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura no mês de atraso, mais juros de 
mora de 1% (um por cento) a.m., acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
2. Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DO CONTRATO 

 
1. Os valores ora contratados são fixos e irreajustáveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
2.4. Por não haver interesse da CONTRATADA ou do CONTRATANTE, de 

acordo com a legislação vigente. 
 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até 
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
 
6. Quando da rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
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possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
1. O presente Contrato fundamenta-se: 

 
1.1. Nas normas do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução 
Normativa/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e alterações posteriores; 

1.2. Nos preceitos de direito público; 

 
1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 
 
2. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

 
2.1. do Edital do Pregão Presencial nº 004/2012, e de todos os seus Anexos; 
2.2. da proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, 
no que couber e dependendo do caso, às retenções na fonte nos seguintes termos: 
1.1. do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido - 
CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 
PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (Anexo I) e 
alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

1.2. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma regulamentadora 
municipal aplicável. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES  

 
1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos indicados 
nesta Cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a 
aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na 
Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir: 
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a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na 
legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e 
conseqüências. 
 
3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das 
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA. 
 
4. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam 
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, a critério 
da FISCALIZAÇÃO, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
5. O CONTRATANTE observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias 
atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração 
poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, 
desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO e não 
tenha causado prejuízo ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
6. Na ocorrência de atraso injustificado para início da execução dos serviços, 
inexecução parcial ou total do Contrato, as multas a serem aplicadas observarão os 
seguintes parâmetros: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso no início da 
execução dos serviços, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), 
o que configurará a inexecução total do Contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
b) até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução 
parcial do Contrato; 
c) 30% (trinta por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total do Contrato. 
 
6.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da 
prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias corridos. 
 
6.2. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
a) houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, por mais de 07 (sete) dias corridos 
após a assinatura do Contrato;  
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b) todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não atenderem 
às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação 
dos serviços. Haverá uma verificação mensal. 
 
6.3. Além das multas previstas no “item 6” desta Cláusula, pelo descumprimento das 
obrigações contratuais a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes, conforme o caso: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 100,00 
2 R$ 300,00 
3 R$ 500,00 
4 R$ 700,00 
5 R$ 1.000,00 
6 R$ 1.500,00 

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Permitir a presença de empregado não 

uniformizado ou com uniforme 
manchado, sujo, mal apresentado e/ou 
sem crachá 

1 Por empregado e por 
ocorrência 

2 Manter funcionário sem qualificação 
para a execução dos serviços 

1 Por empregado e por dia 
 

3 Fornecer informação pérfida de serviço 
ou substituição de material 

2 Por ocorrência 

4 Suspender ou interromper, salvo motivo 
de e porforça maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

5 Destruir ou danificar documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes 

3 Por ocorrência 

6 Utilizar as dependências do 
CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato 

3 Por ocorrência 

7 Recusar-se a executar serviço 
determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado 

5 Por ocorrência 

8 Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências 
letais 

6 Por ocorrência 

9 Retirar funcionários ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 

1 Por ocorrência e por dia 
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anuência prévia do CONTRATANTE 
10 Entregar com atraso a documentação 

exigida neste contrato 
1 Por ocorrência e por dia 

11 Entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação 
exigida neste contrato 

1 Por ocorrência e por dia 

12 Deixar de registrar e controlar, 
diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal 

1 Por funcionário e por 
dia 

13 Não substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições 

1 Por empregado e por dia 

14 Não manter a documentação de 
habilitação atualizada 

1 Por item e por 
ocorrência 

15 Não cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 Por ocorrência 

16 Não cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de acesso 
de seus funcionários 

1 Por ocorrência 

17 Não cumprir determinação formal ou 
instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

18 Não efetuar a reposição de funcionários 
faltosos 

2 Por ocorrência 

19 Não substituir empregado que se 
conduza de modo inconveniente 

3 Por ocorrência 

20 Não efetuar o pagamento de salários, 
valestransporte, vales-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução 
do contrato nas datas avençadas 

2 Por dia e por ocorrência 

21 Não entregar o uniforme aos 
funcionários a cada 6 (seis) meses 

1 Por funcionário e por 
dia 

22 Não apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 

2 
 

Por ocorrência e por dia 

23 Não creditar os salários nas contas 
bancárias dos empregados, em agências 
localizadas na cidade local da prestação 
dos serviços 

1 Por ocorrência e por dia 
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6.4. Também será considerada inexecução parcial do Contrato caso a CONTRATADA 
se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações abaixo: 
 

Tabela 3 

Situação Grau da infração Quantidade de Infrações 
1 1 7 ou mais 
2 2 6 ou mais 
3 3 5 ou mais 
4 4 4 ou mais 
5 5 3 ou mais 
6 6 2 ou mais 

 
7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA: 
 
7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 
7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

1. Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da 
Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de 
Florianópolis.  

 
E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido 
e achado conforme, é firmado o presente contrato pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua 
publicação e execução.  
 

Florianópolis, ... de .......... de 2012. 
 

Eng° Civil e de Seg. do Trab. CARLOS ALBERTO XAVIER 
Presidente do CREA-SC 

 
******Anexar ao Contrato: 

- Anexo I – Padrão de Despesas para Viagens; 
- Anexo II - Diagnóstico Operacional. 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE OUTROS CARTÓRIOS 
DISTRIBUIDORES 

 
 

Pregão Presencial n.º 004/2012 
 
 

A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, que 
na Comarca da sua sede/domicílio não existem outros Cartórios Distribuidores de 
Falência, Concordata e Recuperação Judicial, além daquele emissor da Certidão 
Negativa apresentada neste certame licitatório. 

 
_________________, de ______________ de 2012. 

 
 
 

____________________________________________ 
(nome/representante legal) 

 
 
 
 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo representante legal. 
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ANEXO VIII  
  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 86.847/2012 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012 

 
“TERMO DE REFERÊNCIA” 

 

Contratação de Serviços para Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade 
para obtenção da Certificação ISO 9001:2008. 

 

A 

OBJETIVO 
 
A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica de 
consultoria, por meio de licitação regida pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 
3.555/2000, pela IN/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, subsidiariamente, pela 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, especializada em implantação do 
sistema de qualidade para obtenção da certificação ISO 9001:2008 no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, conforme 
descrito neste Termo de Referência.  

 

B 

META FÍSICA 
 
Contratação de pessoa jurídica especializada em implantação do sistema de 
qualidade para obtenção da certificação ISO 9001:2008, no CREA-SC, de acordo 
com o presente Termo. 

 

C 

JUSTIFICATIVA 
 
O CREA-SC tem como objetivo estratégico garantir processos mais eficientes, o que 
consequentemente trará a satisfação dos seus clientes e a materialização do 
Princípio da Eficiência. A implantação da ISO 9001:2008 foi o meio escolhido para 
padronização dos processos e buscar o comprometimento com resultados dentro 
de um prazo adequado.  
Entende-se que uma consultoria externa especializada é indispensável para que a 
norma possa ser interpretada e aplicada à realidade do CREA-SC de forma 
coerente, garantindo a certificação do escopo almejado. 

 

D 

 
VALOR GLOBAL MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 97.200,00 (noventa e sete 
mil e duzentos reais) 
 
EMPREITADA:                                ( X ) Menor Preço  (     ) Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:       ( X ) Global            (     ) Por Item 
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E 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta do 
Elemento de Despesa Orçamentária nº 3.1.32.32 – Locação de outros serviços de 
pessoas jurídicas. 

 

F 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
 
Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
Florianópolis/SC. 

 

G 
DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
 
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG. 

 

H 
UNIDADE FISCALIZADORA 
 
Assessoria de Planejamento e Gestão– Coordenador do Programa de Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Este Termo de Referência estabelece as normas específicas para a 
contratação, em regime de empreitada por preço global, de consultoria especializada 
em implantação do sistema de qualidade para obtenção da certificação ISO 9001:2008, a 
ser executado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
CREA-SC, sediado na Cidade de Florianópolis/SC, com endereço na Rodovia Admar 
Gonzaga, n. 2125, Itacorubi, CEP: 88034-001. 
 

1.2. A demanda do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina – CREA-SC por esses serviços ocorre em razão de que o CREA-SC não possui, 
em seu quadro de pessoal, recurso humano especializado para exercer as funções do 
objeto dessa contratação. 
 

1.3. A contratação de Pessoa Jurídica para a execução dos serviços, objeto deste 
Termo de Referência, se enquadra como serviço comum cabendo licitação na 
modalidade Pregão presencial, conforme definição trazida pelo § único do art.1º da Lei 
nº 10.520/02. 

 
2. DA HABILITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 – Serão requisitos para a habilitação da Licitante: 
 
2.1.1 - Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa às Contribuições 

Previdenciárias; 
2.1.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal; 
2.1.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal; 
2.1.4 – Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
2.1.5 – Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
2.1.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
2.1.7 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com os serviços especificados neste Termo, mediante a apresentação 
de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado já certificada na Norma NBR ISO 
9001:2008. Entende-se como pertinente e compatível a prestação do serviço de 
consultoria na implantação do sistema de qualidade para obtenção da 
certificação ISO 9001:2008. 
 
2.2 – Será exigida como condição para a contratação a comprovação, pela 

Licitante, de curso de formação como Auditor Líder (Lead Auditor) do Responsável 
Técnico, na Norma NBR ISO 9001:2008. Esta exigência faz-se necessária tendo em 
vista que, o CREA-SC será auditado por profissionais que tiveram a capacitação de 
Auditor Líder, portanto, entende-se que o profissional que realizará a consultoria 
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tenha conhecimento do processo como um todo, assim dando maior segurança na 
aplicação do trabalho para a certificação na ISO 9001:2008. 

 
3. OBJETO 
 

3.1. Constitui objeto da Licitação a contratação, em regime de empreitada por 
preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, 
assessoria e capacitação de empresas para a implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, tendo como finalidade a obtenção de certificação na norma NBR ISO 
9001:2008, incluindo as atualizações da norma que ocorrerem até o final da execução 
do Contrato. 
 

3.1.1. Os serviços devem incluir a realização de treinamentos, seminários, 
elaboração de documentos e todos os demais procedimentos necessários que capacitem 
o CREA-SC para a obtenção da Certificação da NBR ISO 9001:2008 pelo órgão 
certificador escolhido pelo CREA-SC, incluindo o acompanhamento na ocasião da 
certificação. Portanto, será de responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e 
operacionalização de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação, 
pelo que sua proposta deverá contemplar todos os custos necessários para tanto, uma 
vez que o valor global ofertado na Licitação representará a única contraprestação a que 
fará jus a CONTRATADA pelos serviços prestados. No preço global já deverão 
constar, também, todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do Conselho, 
bem como com alimentação e hospedagem do consultor, salvo nos casos já previstos 
no item 3.3.5. 

 
3.1.2. Para fins de dimensionamento do serviço a ser executado, encontra-se em 

anexo (Anexo II) um Diagnóstico Operacional realizado no CREA-SC. Neste 
Diagnóstico restou estimado um prazo de 18 (dezoito) meses para a obtenção da 
certificação, adotando-se 576 (quinhentas e setenta e seis) horas de consultoria, sendo, 
em média, 32 (trinta e duas) horas mensais e 08 (oito) horas semanais. As horas 
estimadas servem de mero referencial, uma vez que a presente contratação se dará em 
regime de empreitada por preço global, sendo de responsabilidade da CONTRATADA 
todos os atos e procedimentos necessários à obtenção da certificação, 
independentemente das horas de consultoria efetivamente necessárias para tanto. 
 

3.2. A prestação do serviço de consultoria, seminários, elaboração de 
documentos e os demais procedimentos necessários deverão ser executados 
prioritariamente na Sede do CREA-SC. 
 

3.3. A empresa CONTRATADA deverá realizar a consultoria durante todo o 
período de vigência contratual, até a obtenção da certificação, conforme os itens a 
seguir: 

3.3.1. Antes do início da prestação dos serviços, deverá ser realizada uma 
reunião conjunta entre CONTRATANTE e CONTRATADA para fins de definição do 
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cronograma das atividades e demais atos necessários, tomando-se por base o 
diagnóstico realizado no CREA-SC e levando-se em conta o quanto se segue:  

3.3.2. Os serviços objeto deste Termo deverão ser prestados prioritariamente nas 
dependências da Sede do CREA-SC, no município de Florianópolis/SC. 

3.3.3. A consultoria deverá ter, em média, uma carga horária de 08 (oito) horas 
semanais. As horas e o período semanal foram estimados com base no diagnóstico já 
realizado. Com isto, viu-se que cada visita da consultoria gerará uma demanda de 
trabalho que deve ser realizado pelo NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) nos 
restantes dos dias sem consultoria. 

3.3.4. A consultoria deverá ser realizada no horário de funcionamento da Sede 
do CREA-SC, o qual se dá das 08:00 hs às 18:00 hs, de segunda à sexta-feira. 

3.3.5. Deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um 
responsável do NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de 
treinamentos em algumas Inspetorias do CREA-SC pelo Estado de Santa Catarina: 

a) Solicitado pelo NGQ esta visita, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias para 
adequação da sua agenda para disponibilizar a data; 

b) as horas de trabalho utilizadas nessas visitas contarão para a carga horária 
semanal de 08 (oito) horas; 

c) apenas o tempo de deslocamento até a Inspetoria e o tempo de trabalho 
realizado contarão como horas de trabalho; 

d) o tempo de permanência na cidade fora do período de trabalho não contará 
como horas trabalhadas; 

e) para visitas às Inspetorias, serão consideradas no mínimo 08 (oito) horas de 
trabalho realizados por dia; 

f) os gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação em visitas às 
Inspetorias serão de responsabilidade do CREA-SC, mediante reembolso; 

g) no Anexo I (Padrão de Despesas para Visitas às Inspetorias) segue a planilha 
referente aos gastos máximos admitidos com deslocamento, hospedagem e 
alimentação; 

h) estima-se a realização de 10 (dez) viagens. 
 

4. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 
 

4.1. Os serviços oriundos deste Termo deverão iniciar-se no primeiro dia útil 
subsequente ao da assinatura do Contrato. 
 

4.2. O prazo de vigência do Contrato será de 20 (vinte) meses, contados da data 
de sua assinatura. Este prazo foi considerado após a realização do diagnóstico onde 
foram estimados 18 (dezoito) meses para a certificação, e acrescentado o restante para 
término de pagamento e operacionalização do serviço. 

 
4.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado no caso do CREA-SC não 

conseguir a certificação dentro do prazo estimado, sendo que, nesse caso, a 
CONTRATADA deverá continuar com as consultorias até a obtenção da certificação 
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pelo CREA-SC, sem, contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas 
horas a mais trabalhadas. 

 
4.4. O Termo de Recebimento Definitivo do Contrato se dará com a emissão do 

competente termo de certificação. 
 
5. DO PREPOSTO  
 

5.1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CREA-SC, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente, sempre que 
for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar 
o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados 
à sua qualificação profissional. 
 

5.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Assessoria de 
Planejamento e Gestão – Coordenador do Programa de Qualidade do CREA-SC, 
deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o Contrato, para 
assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de 
Ocorrências, destinado a registrar as principais ocorrências durante a execução do 
Contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do 
Contrato, relativos à sua competência. 

 
5.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA bem como prestar esclarecimentos quanto 
às faturas dos serviços prestados. 
 

5.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações do CREA-SC, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
6. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pelo Coordenador do 
Programa de Qualidade do CREA-SC, ou por preposto por este expressamente 
indicado, ao qual caberá fiscalizar o objeto do Contrato. 
 
7. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1. O CREA-SC tem como objetivo estratégico garantir processos mais 
eficientes, o que consequentemente trará a satisfação dos seus clientes e a 
materialização do Princípio da Eficiência. A implantação da ISO 9001:2008 foi o meio 
escolhido para a padronização dos processos e buscar o comprometimento com 
resultados dentro de um prazo adequado.  
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7.2. Entende-se que uma consultoria externa especializada é indispensável para 
que a norma possa ser interpretada e aplicada à realidade do CREA-SC de forma 
coerente, para que possa garantir a certificação do escopo almejado. 

 
7.3. A adoção da sistemática da contratação sob o regime de empreitada por 

preço global fundamenta-se na busca por uma maior segurança ao CREA-SC, que 
saberá efetivamente o valor da contratação e que a mesma será levada a termo, 
independentemente das horas de consultoria que serão necessárias para a certificação, 
ao mesmo passo em que se busca creditar fidedignidade ao diagnóstico realizado e 
eximir-se da sujeição a potencial intemperança por parte da CONTRATADA. 

   
7.4. Ainda que a contratação se dê em regime de empreitada por preço global, a 

planilha de preços foi elaborada com base nas horas estimadas para se obter a 
composição do preço global. 
 
8. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1. Os serviços objeto deste Termo deverão ser prestados nas dependências da 
Sede do CREA-SC, no município de Florianópolis/SC. 

 
8.2 Deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um 

responsável do NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de 
treinamentos em algumas Inspetorias do CREA-SC pelo Estado quando solicitado. 
 
9. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
  

9.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de Pessoa Jurídica 
prestadora de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria e capacitação 
de empresas para a Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como 
finalidade a obtenção de certificação na Norma NBR ISO 9001:2008, incluindo as 
atualizações da norma que ocorrerem até o final da execução do Contrato.  

 
9.2. Seguem as etapas mínimas que deverão ser cumpridas na execução do 

objeto acima, com seus respectivos produtos necessariamente apresentados ao final de 
cada etapa:  

 
a) Traçar planos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Estabelece-se como principais entregas da fase de diagnóstico: Relatório de Auditoria, 
Plano de Ação e Cronograma para Implementação. 

 
b) Realizar Seminários de Sensibilização para a Implementação da NBR ISO 

9001:2008, compreendendo as seguintes etapas:  
b.1) Apresentação do projeto;  
b.2) Conceito e histórico;  
b.3) Princípios do Sistema de Gestão da Qualidade;  
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b.4) Conceitos Básicos da Qualidade;  
b.5) Benefícios para a Empresa e para os Funcionários na Implementação da 

NBR ISO 9001:2008 como ferramenta gerencial;  
b.5) Documentações típicas de um Sistema de Gestão da Qualidade;  
b.6) Passos para implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;  
b.7) O Processo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade; e  
b.8) Aspectos-chave da Certificação. 
 
c) Definição das Diretrizes e objetivos – definir os direcionamentos da empresa, 

Política da Qualidade e seus objetivos, e elaborar o Manual de Gestão da Qualidade. 
 
d) Macro-processo e processos – Mapeamento dos processos da organização 

para uma visão detalhada dos mesmos e a orientação aos requisitos da NBR ISO 
9001:2008.  

d.1) Realizar o mapeamento, inclusive, para o processo de coleta de dados e de 
apuração dos indicadores individuais e coletivos.  

d.2) No mapeamento, relacionar os indicadores de controle referentes aos 
processos, bem como os procedimentos operacionais documentados (Procedimentos 
obrigatórios como: Análise crítica, ações corretivas e preventivas, auditorias internas, 
requisitos regulamentares, entre outros).  

d.3) Estabelecer como principais entregas:  
d.3.1)Macro-fluxo, Identificação dos Processos e atividades; 
d.3.2) Mapeamento dos Processos; e  
d.3.3) Interação entre os mesmos. 
 
e) Índices e Indicadores de Desempenho – Mapeamento dos índices e 

indicadores do Sistema de Gestão da Qualidade, verificando a adequação destes aos 
processos da empresa. 

 
f) Implementação de documentos – desenvolvimento dos documentos da 

qualidade e dos processos; as descrições dos processos devem ser feitas na forma de 
instruções de trabalho.  

f.1) Os documentos deverão ser formulados através do apoio dos funcionários 
que desenvolvem a função, e os mesmos serão descritos, juntamente com o consultor 
contratado e o coordenador da qualidade, por meio de assessoria, treinamento e 
consultoria.  

f.2) Estabelecer como principais entregas:  
f.2.1) Procedimentos da Empresa – Todos os processos solicitados pela Norma 

ISO 9001:2008 e suas atualizações, inclusive para o processo de coleta de dados e de 
apuração dos indicadores individuais e coletivos; e  

f.2.2) Definição dos Registros e Manual de Gestão da Qualidade. 
 
g) Treinamentos dos processos – Treinamento dos funcionários responsáveis 

pelas Instruções de Trabalho, onde deve ser iniciado o processo de implementação e 
controle.  
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g.1) Estabelecer procedimentos de controle de documentos e registros.  
g.2) Devem ser previstos treinamentos práticos para consolidação da norma ISO 

9001:2008 e da cultura necessária para a prática dessa norma.  
g.3) Estabelecer como principais entregas: treinamento do pessoal e avaliação 

dos treinamentos. 
 
h) Auditoria Interna – realização de uma minuciosa análise de todas as facetas 

de cada um dos processos envolvidos no Projeto ISO 9001:2008, para a determinação 
da concordância ou não dos mesmos com os requisitos exigidos pela NBR ISO 
9001:2008.  

h.1) Estabelecer como principais entregas: Relatório de Auditoria Interna. 
 

i) Etapas de Apoio – Acompanhamento das não conformidades apontadas, 
direcionamento e controle do plano de ação e desenvolvimento, juntamente com a alta 
direção, da análise crítica dos processos. 

i.1) Estabelecer como principais entregas: Plano de Ação e Análise Crítica. 
 
j) Acompanhamento da Certificação – A empresa CONTRATADA deve realizar 

o acompanhamento do momento da certificação, junto ao órgão certificador escolhido 
pelo CREA-SC. 
 

k) Para conhecimento das proponentes, o escopo objetivado pelo CREA-SC para 
certificação será o “Registro novo de profissional pessoa física”. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os 
seguintes: 
 

a) CREA-SC: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - 
CREA-SC. 

b) FISCALIZAÇÃO: Coordenador do Programa de Qualidade do CREA-SC 
designado para representar o CONTRATANTE. Será o empregado responsável 
também pela fiscalização dos serviços. 

c) Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 
documentação referente à presente Licitação, dirimindo, oportunamente, todas as 
dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões. Omissões estas que jamais poderão 
ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos e 
que, somente em caso de não poderem ser corrigidas por apresentarem vícios de 
ilegalidade, ensejarão a rescisão do Contrato. 

d) Após a adjudicação do objeto da Licitação, não será levada em conta qualquer 
reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da 
proposta da CONTRATADA. 

e) Apenas os casos de incorreções que apresentem vícios de ilegalidade 
ensejarão a rescisão do Contrato. 
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f) Nenhuma modificação poderá ser feita durante a prestação dos serviços e nas 
especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

g) Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por ela terão 
livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

11.1. Cabe ao CONTRATANTE: 
 

a) permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução dos serviços; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

c) fornecer condições adequadas para a execução dos serviços; 
d) efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato; 
e) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse 

fim; 
f) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do Contrato; 
g) observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos, 

solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem 
necessários; 

h) caso o CREA-SC não seja certificado no prazo estimado, a CONTRATADA 
deverá continuar com a consultoria até a obtenção da certificação pelo CREA-SC, sem, 
contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas horas a mais 
trabalhadas. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

12.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
 

a) realizar as atividades conforme o cronograma de atividades que deverá ser 
elaborado, respeitadas todas as exigências e especificações do presente Termo; 

b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso 
às dependências do CREA-SC; 

c) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
CREA-SC, ou ainda a terceiros, durante a execução deste Contrato; 

d) comunicar ao Coordenador do Programa de Qualidade qualquer 
anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

e) realizar um diagnóstico mensal das atividades realizadas; 
f) manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de 

habilitação exigidas na Licitação (Arts. 27 a 33 da Lei 8.666/93); 
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g) deverá a CONTRATADA realizar visitas conjuntamente com um responsável 
do NGQ (Núcleo de Gestão da Qualidade) para realização de treinamentos em 
algumas Inspetorias do CREA-SC pelo Estado; 

h) caso o CREA-SC não seja certificado no prazo estimado, a CONTRATADA 
deverá continuar com a consultoria até a obtenção da certificação pelo CREA-SC, sem, 
contudo, fazer jus ao pagamento de valores adicionais por estas horas a mais 
trabalhadas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 
  

13.1. Deve a CONTRATADA, ainda, observar o seguinte: 
 
a) o crachá de acesso às dependências do CONTRATANTE, de uso obrigatório 

pelos funcionários da CONTRATADA, será providenciado pela CONTRATADA; 
b) se for necessário, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a 

execução dos serviços em dias, quantitativos e horários distintos dos estabelecidos 
originalmente, desde que comunicado previamente à CONTRATADA. 
 

13.2. É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do 
CONTRATANTE. 
 
14. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será realizado da seguinte forma: 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor contratado será pago em 18 (dezoito) parcelas iguais, mensais e 
sucessivas. Já os 25% (vinte e cinco por cento) restantes do valor contratado serão 
pagos em uma parcela única no prazo de 10 (dez) dias corridos após a emissão do 
certificado ISO pela entidade certificadora. Nos pagamentos mensais serão pagos, 
também, e se for o caso, os valores referentes ao reembolso de eventuais despesas com 
alimentação e hospedagem de viagens, conforme Anexo I deste Termo; 

b) a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, até o dia 05 do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, Nota Fiscal/Fatura dos serviços, em 02 (duas) 
vias, emitidas e entregues ao Departamento de Administração, para fins de liquidação 
e pagamento. Após a emissão do certificado, deverá ser também apresentada a Nota 
Fiscal/Fatura referente aos 25% (vinte e cinco por cento) restantes do valor contratado; 

c) a atestação da Nota Fiscal/Fatura correspondente à prestação do serviço 
caberá ao Fiscal do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim; 

d) no caso de as Notas/Faturas serem emitidas e entregues ao CONTRATANTE 
em data posterior à indicada na letra “b”, será imputado à CONTRATADA o 
pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes; 

e) o pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da protocolização da Nota Fiscal/Fatura e dos respectivos 
documentos comprobatórios; 
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f) nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e/ou pendente a entrega da documentação 
discriminada na alínea “g” abaixo, sem que isso gere direito de reajustamento de 
preços ou correção monetária; 

g) para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar 
conjuntamente com as Notas/Faturas, a documentação comprobatória de regularidade 
perante a Seguridade Social – Previdência Social (Certidão Negativa de Débito – CND), 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS 
- CRF), as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e de 
Dívida Ativa da União), Estadual, Distrital ou Municipal de seu domicílio ou sede e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

h) o CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o 
pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as 
especificações do Contrato; 

i) o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
do Contrato; 

j) Será retido na fonte o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica -   IRPJ, bem 
assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art. 64 da Lei n.° 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996 e IN da SRF n.° 480, de 15 de Dezembro de 2004, além de 
possíveis retenções a titulo de ISS (Impostos sobre Serviços), conforme legislação 
municipal específica;  

k) Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão CONTRATANTE, 
este será efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

l) No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa, o valor 
correspondente será deduzido da quantia devida; 

m) O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitará o 
CREA-SC, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, à multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura no mês de atraso, mais juros de 
mora de 1% (um por cento) a.m., acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM. 

 
15. DAS SANÇÕES 
 

15.1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos 
indicados nesta Cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a 
aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 3.555/2000, na 
Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

15.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na 
legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e 
conseqüências. 
 

15.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das 
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA. 
 

15.4. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências 
que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CREA-SC, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 

15.5. O CONTRATANTE observará a boa-fé da CONTRATADA e as 
circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a 
Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por 
sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela 
FISCALIZAÇÃO e não tenha causado prejuízo ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
 

15.6. Na ocorrência de atraso injustificado para início da execução dos serviços, 
inexecução parcial ou total do Contrato, as multas a serem aplicadas observarão os 
seguintes parâmetros: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso no 
início da execução dos serviços, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos 
por cento), o que configurará a inexecução total do Contrato, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

b) até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no caso de 
inexecução parcial do Contrato; 

c) 30% (trinta por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total do 
Contrato. 
 

15.6.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver 
paralisação da prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias 
corridos. 
 

15.6.2. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
 
a) houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, por mais de 07 (sete) dias 

corridos após o recebimento pela CONTRATADA da ordem de serviço. 
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b) todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não 
atenderem às especificações deste documento, durante 30 dias consecutivos de 
prestação dos serviços. Haverá uma verificação mensal.  
 

15.6.3. Além das multas previstas no “item 15.6” desta cláusula, pelo 
descumprimento das obrigações contratuais a Administração aplicará multas conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 100,00 
2 R$ 300,00 
3 R$ 500,00 
4 R$ 700,00 
5 R$ 1.000,00 
6 R$ 1.500,00 

 

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Manter funcionário sem qualificação 

para a execução dos serviços 
1 Por empregado e por dia 

 
2 Fornecer informação pérfida de serviço 

ou substituição de material 
2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo 
de e por força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

4 Destruir ou danificar documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes 

3 Por ocorrência 

5 Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato 

3 Por ocorrência 

6 Recusar-se a executar serviço 
determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado 

5 Por ocorrência 

7 Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências 
letais 

6 Por ocorrência 

8 Retirar funcionários ou encarregados do 
serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE 

1 Por ocorrência e por dia 

9 Entregar com atraso os esclarecimentos 1 Por ocorrência e por dia 
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formais solicitados para sanar as 
inconsistências ou dúvidas suscitadas 
pelo CONTRATANTE 

10 Não substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições 

1 Por empregado e por dia 

11 Não manter a documentação de 
habilitação atualizada 

1 Por item e por 
ocorrência 

12 Não cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, caso ocorra fixação de 
horário. 

1 Por ocorrência 

13 Não cumprir determinação da 
FISCALIZAÇÃO para controle de acesso 
de seus funcionários 

1 Por ocorrência 

14 Não cumprir determinação formal ou 
instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 Por ocorrência 

15 Não substituir empregado que se 
conduza de modo inconveniente 

3 Por ocorrência 

16 Não apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 

2 
 

Por ocorrência e por dia 

 
15.6.4. Também será considerada inexecução parcial do Contrato caso a 

CONTRATADA se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações abaixo: 
 

Tabela 3 

Situação Grau da infração Quantidade de Infrações 
1 1 7 ou mais 
2 2 6 ou mais 
3 3 5 ou mais 
4 4 4 ou mais 
5 5 3 ou mais 
6 6 E ou mais 

 
16. DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 
  

16.1. O CREA-SC aceitará para a presente contratação os valores máximos 
constantes da planilha abaixo. 
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Objeto Preço Unitário 
Máximo (hora) 

Quantidade 
estimada de horas 

Preço Total 
Máximo  

Consultoria 
Implantação ISO 

9001:2008 
R$ 168,75 576 horas R$ 97.200,00 

Preço Global Máximo = Preço Total Máximo R$ 97.200,00 
 

16.2. Os valores máximos acima foram estabelecidos através da média aritmética 
dos orçamentos colhidos que representam o preço de mercado praticado para o 
presente objeto. 

16.3. Os valores máximos descritos acima incluem a realização de treinamentos, 
seminários, elaboração de documentos e todos os demais procedimentos necessários 
que capacitem o CREA-SC para a obtenção da certificação da NBR ISO 9001:2008 pelo 
órgão certificador escolhido pelo CREA-SC, incluindo o acompanhamento pela 
CONTRATADA na ocasião da certificação. Portanto, estão incluídos nos valores o 
planejamento e operacionalização de todos os procedimentos necessários à obtenção 
da certificação, pelo que tais valores contemplam todos os custos necessários para 
tanto, uma vez que o valor global ofertado representará a única contraprestação a que 
fará jus a CONTRATADA pelos serviços prestados. No preço global já estão contidos, 
também, todos os gastos com possíveis deslocamentos até a Sede do Conselho, bem 
como com alimentação e hospedagem do consultor, salvo nos casos já previstos no 
item 3.3.5. 

16.4. Os preços contidos nesta cotação incluem todos os custos e despesas 
necessários à total execução do objeto ora licitado, tais como, custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de 
hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência e seus Anexos. 

16.5. A estimativa de horas acima restou estabelecida de acordo com o 
diagnóstico realizado. As horas estimadas servem de mero referencial, uma vez que a 
presente contratação se dará em regime de empreitada por preço global, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA todos os atos e procedimentos necessários à 
obtenção da certificação, independentemente das horas de consultoria efetivamente 
necessárias para tanto. 

16.6. Ainda que a contratação se dê em regime de empreitada por preço global, a 
planilha acima foi elaborada com base nas horas estimadas para se obter a composição 
do preço global. 

 
 
O presente Termo de Referência foi elaborado pela Assessoria de Planejamento 

de Gestão do CREA-SC, em conformidade com a legislação específica e com o interesse 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

63

e a conveniência da Administração, sendo submetido à consideração e à aprovação da 
Presidência do CREA-SC. 
 

Florianópolis/ SC, 09 de julho de 2012. 
 
 
 

Adm. Rafael Dela Roca Leal 
Coordenador do Programa de Qualidade do CREA-SC 

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referência, recomendando-o para balizamento 
da Licitação, com fundamento no artigo 3° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e no 
artigo 8° do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000. 
 
 
 

Eng° Civil e de Seg. do Trab. CARLOS ALBERTO XAVIER 
Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I 
 

Padrão de Despesas para Visitas às Inspetorias 
(item 3.3.5.)* 

 
Apresentamos abaixo os padrões a serem considerados como referência para 

despesas em visitas às Inspetorias. As despesas serão reembolsadas mediante a 
comprovação dos valores efetivamente gastos, por categoria, limitados aos montantes 
abaixo: 
 

DESPESAS DETALHAMENTO 

Deslocamento 
(Não será devido em casos 
onde o consultor residir na 

mesma cidade da 
realização do serviço) 

O deslocamento será de responsabilidade do CREA-SC, 
mediante a disponibilização de um carro para viagens. 
Caso necessário transporte aéreo ou rodoviário, o CREA-
SC irá fornecer as passagens sendo que, nesse caso, o 
deslocamento urbano também será responsabilidade do 
CREA-SC. 

Alimentação 
(Não será devido em casos 
onde o consultor residir na 

mesma cidade da 
realização do serviço) 

Refeições do Consultor: 
 
- Almoço; 
- Jantar. 
 
Para as despesas com almoço e jantar será disponibilizado 
o limite máximo de R$ 50,00 por dia. 

Hospedagem 
(Não será devido em casos 
onde o consultor residir na 

mesma cidade da 
realização do serviço) 

Para despesas com hospedagem será disponibilizado o 
limite máximo de R$ 150,00 por diária. 

 
*Os valores acima serão aplicados somente no que concerne às viagens às Inspetorias 
do CREA-SC, conforme esmiuçado no item 3.3.5. deste Termo de Referência. Os 
demais serviços serão prestados na Sede do CREA-SC, no município de 
Florianópolis/SC, sendo que nesse caso não haverá reembolso das despesas com 
deslocamento, alimentação e hospedagem do consultor, independentemente do local 
da sede e/ou filiais da contratada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

65

 
ANEXO II - DIAGNÓSTICO - ISO 9001/2008. 

REQUISITO 
SITUAÇÃO 

EVIDÊNCIA 
AP NA 

Requisitos de Doc. 4.2.1 / 4.2.2 Generalidades a. declarações documentadas da política da qualidade e 
dos objetivos da qualidade. x  

- Com relação a política da qualidade não está definida, porém a Entidade tem a missão e visão estabelecidas 
e estas podem ser utilizadas para definir a política. 

b. Manual da Qualidade.  x Somente após da implantação do sistema. 
c. procedimentos documentados requeridos pelo presente referencial. x  

Há os POPS, descritos para algumas atividades que podem ser utilizados para descrição dos demais   
Procedimentos exigidos pelo referencial normativo. 

d. documentos identificados como necessários pela entidade para assegurar a efetiva operação e controle 
de seus processos.  x Conforme implentação do sistema. 

    4.2.3. Controle de Documentos - Os documentos requeridos pelo SGQ devem ser controlados. Um 
Procedimento deve ser instituído para definir os controles necessários para:  x Não há um procedimento que defina o padrão para elaboração de documentos do sistema/ Entidade, bem 

como outros documentos necessários para execução das atividades relacionadas ao Escopo. 

a. b. aprovar, analisar, atualizar os documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão. Também 
reprová-los quando necessário.  x Somente após da implantação do sistema. 

c. . assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas, a fim de 
evitar o uso indevido de documentos não-válidos ou obsoletos.  x Somente após da implantação do sistema. No POPE poderia se estabelecer que a alteração seri identificada 

através de texto sublinhado. 
d. e. assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em todos os 
locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento efetivo do SGQ, bem como 
assegurar que permaneçam legíveis e identificáveis.  x Somente após da implantação do sistema. 

f. prevenir o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar uma identificação adequada nos casos 
em que forem retidos por qualquer propósito.  x Não há controle sobre os documentos tanto de origem física, como eletrônico. Pode haver infromativos em 

murais por exemplo: desatualizados. 
g. assegurar que documentos de origem externa, tais como normas técnicas, projetos, memoriais e 
especificações do cliente, sejam identificados, tenham distribuição controlada e estejam disponíveis em 
todos os locais onde são aplicáveis.  x Há Resoluções e Normas, porém não está definida sua identificação, distribuição  e controle de atualização, 

bem como quem é o responsável por tal ação. 

Nota: Este requisito exige que documentos gerados pelo sistema como Fluxos sejam controlados através da sua revisão, alterações que por ventura possam ocorrer em função de melhorias. Há fluxos estabelecidos, porém sem o 
controle necessário, ou seja: data de elaboração, responsável, revisão e controle de alteração. 

    4.2.4 Controle de Registros – Registros estabelecidos pra prover evidências da conformidade com 
requisitos e da operação eficaz do SGQ. Um Procedimento deve ser documentado para definir os 
controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição. 
Registros devem permanecer legíveis e prontamente identificáveis e recuperáveis. 

 x 
Não há um POP que determine o padrão para guarda de registros, de forma que as pessoas envolvidas 
possam rastrear a informação e encontrá-la de forma rápida e segura. Esta posição serve tanto para os 
registros em meio físico como eletrônico. 
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5. Responsabilidade da Direção – 5.1 Comprometimento da Direção - A alta direção deve fornecer 
evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do SGQ e com a melhoria 
contínua de sua eficácia mediante: 

x  Há o comprometimento por parte da Presidência e demais, falta apenas documentar no Manual da Qualidade. 

a. a comunicação a organização  da importância em atender aos requisitos do cliente, assim como aos 
regulamentares e estatutários. x  Existe a comunicação na Entidade, sendo utilizado como canais: e mail, SKIPE, murais, reuniões. 

b. o estabelecimento da política e objetivos da qualidade e acompanhamento estes objetivos.  x Após definição da política poderá ser definido os objetivos relacionados à politica. 

c. a garantia da disponibilidade de recursos necessários. x  
Há recursos estabelecidos para execução das atividades inclusive as do escopo (dotação orçamentária). Falta 
apenas formalizar na documentação do sistema, ou seja: Definir claramente o que cada processo tem de 
recurso para utilizar e ser monitorado na utilização do mesmo. 

    
5.2 Foco no Cliente - Alta Direção deve assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados e 
atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1/ 8.2.1). x  

Falta a Entidade formalizar tais requisitos após obter o consenso dos mesmos. Como sugestão estes 
poderiam ser: Rapidez no Atendimento. Informações Corretas. Orientações Seguras. Lembrar que 
devem ser coerentes com o escopo. 

    
5.3. Política da Qualidade - A direção deve assegurar que a política da qualidade:    
a.b.  seja apropriada aos propósitos da Entidade e inclua o comprometimento com o atendimento aos 
requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ.  x Já citado no item: 4.2.2 

c. proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade.  x Somente após da definição da Política. 
d. seja comunicada e entendida por toda a organização.  x Somente após elaboração do Manual da Qualidade. 
e. seja analisada criticamente para manutenção de sua adequação.  x Somente após implantação do sistema de forma completa  e realização da Análise Crítica. 
    5.4 Planejamento - 5.4.1./ 5.4.2 Objetivos da qualidade - A direção deve assegurar que os objetivos da 
qualidade incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto (ver 7.1 a) sejam 
estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização. Os objetivos da qualidade devem ser 
mensuráveis e consistentes com a política da qualidade. 

 x Já citada no item 5.1. b 

    5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação - 5.5.1 Responsabilidade e autoridade - A direção 
deve assegurar que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas em toda a entidade. x  

Não está formalizado o nível de autoridade de cada função, bem como o nível de autoridade de cada função 
dentro da entidade. 

    
5.5.2. Representante da direção - A direção deve indicar um membro da administração da entidade que 
independente de outras responsabilidades deve ter responsabilidade e autoridade para: x  

Foi nomeado um grupo composto por: Renata, Gustavo e Rafael. Falta definir as responsabilidades.  Também 
estabelecer um nome para este Grupo, também deve haver um coordenador para monitorar as ações 
estabelecidas. 

a. assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos 
que ocorra a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a entidade.  x 

Vai ocorrer somente após a implementação do Sistema. 
b. relatar à direção da entidade o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria.  x 

    
5.5.3 Comunicação interna - A direção deve assegurar que sejam estabelecidos na entidade os 
processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ. x  

Gestão à Vista, Intranet (CA),e mail e Reuniões. Nas inspetorias os dados são atualizados mensalmente e 
divulgados nas respectivas sedes via Gestão a Vista. A INTRANET é utilizada mais para consulta, como uma 
biblioteca. Não está definido, ou seja, formlizado um padrão como é  comunicação interna, quem é o 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

67

responsável pelo controle das informações, ou atualização das mesmas. Porém é utilizado o Skipe 

    5.6. Análise Crítica pela Direção - 5.6.1. Generalidades - A direção deve analisar criticamente o SGQ, a 
intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia, sendo que  a 
análise deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudanças no S.G.Q. 
incluindo a Politica e os objetivos. Registros devem ser mantidos (ver 4.2.4). 

 x Somente após a implantação do sistema, com dados gerados e analisados. 

    
6. Gestão de Recursos - 6.1 Provisão de Recursos. Deve-se determinar e prover recursos necessários 
para: implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente a eficácia do SGQ e . aumentar a satisfação 
dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. 

x  
Há a dotação orçamentária, porém é necessário estabelecer um % para o sistema. Também é neceesário ficar 
claro para setor dos respectivos processos qual o seu % para invesimento. 

    

6. 2.1. Recursos Humanos – 6.2.1. Generalidades – As pessoas que executam as atividades que afetam 
a conformidade com os requisitos do produto devem ser competentes com base na educação, 
treinamento, habilidade e experiência apropriados. 

x  

A Contratação pode ser por concurso ou por cargo de confiança da Presidência e há um Plano de Cargos e 
Salários. Cada Departamento faz a solicitação para contratação, qu passa pelo presidente, podendo haver a 
prticipação de outros conforme decisão do presidente. Contudo não está definido para quem. Assim deveria 
ser responsabilidade do RH em receber as solicitações de contratação e encaminhar ao Presidente. 
Também este é que deveria dar o retorno, ou seja, o resultado. 

x  
Atualmente pode ir para o Presidente, RH, ou Superintendente. Não há um padrão para solicitação de 
contratação, ou seja, esta atribuição em receber a solicitação para preenchimento de vaga não é única  
do RH.  Também não há um Formulário específico. 

6.2.2. Competência, conscientização e treinamento - A entidade deve: a. determinar as competências 
necessárias para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do 
produto. 

x  As competências estão definidas no PCS – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 

b. onde aplicável, prover treinamento ou tomar outras ações para atingir a competência necessária. x  

Não há um Plano de Treinamento para desenvolver as competências estabelecidas. Há um banco de dados 
onde são informados os cursos oferecidos ou cursos solicitados. Há programa de capacitação para cargos de 
nível Superior.  Onde é previsto pós-graduação e o candidato preenche o requerimento de solicitação de curso 
e envia ao RH. Uma comissão é  nomeada pelo Presidente para analisar tais pedidos. No portal do RH há 
informações sobre o Curso de Capacitação. Os demais estão inclusos no Plano de Capacitação de curta 
duração. Não está claro os critérios de participação para curso in company. 

c. avaliar a eficácia das ações executadas  x Não há uma sistemática definida para avaliar a eficácia a dos treinamentos, cursos ou palestra, ou seja meios 
para verifica se os mesmos atingiram as expecativas. 

d. assegurar que seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de 
como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade e manter registros apropriados de 
escolaridade, qualificação profissional, treinamento, experiência e habilidade (ver 4.2.4). 

x  

Avaliação de Desempenho ( Competências): É anual, auto avaliação, avaliação do superior imediato e 
avaliação por 2 pares (colegas de departamento). Há a definição da promoção que é: Mérito ou Antiguidade. É 
feita a avaliação de desempenho e para funcionários com 1 ano de entidade. Foi feito treinamento as 
inspetorias sobre a avaliação. Tambémhá a avaliação no período de experiência. Falta a definição do 
retorno ao funcionário do resultado da avaliação de desempenho. Não há uma padronização neste 
retorno. 

e. Manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência (4.2.4). x  São mantidos registros junto ao RH, porém não há uma padronização. 



Fl
or
ia
nó
po
lis 
- 
S
C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2079  –  Fax:  (48)  3331-2068  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            licitacao@crea-sc.org.br 

 
 
 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
 

68

    6.3. Infra-estrutura - A entidade deve determinar, prover e manter a infra-estrutura necessária para a 
obtenção da conformidade do produto, incluindo: a. edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas, 
equipamentos relacionados ao processo de produção; e serviços de apoio. 

x  
Há a estrutura necessária para desempenhar as atividades, porém existe a possibilidade de haver melhorias 
durante a implantação do Programa. 

6.4. Ambiente de trabalho - A entidade deve determinar e gerenciar as condições do ambiente de 
trabalho necessárias para a obtenção da conformidade com os requisitos do produto. (ergonomia).  x 

Faltam os Programas de Saúde e Segurança.  .Há os Programas: PPRA / PCMSO. Não há um 
acompanhamento das ações estabelecidas no cronograma.  Com relação a CIPA hão há um funcionário para 
assumir tais responsabilidades. 

a. os objetivos da qualidade e requisitos do produto e a necessidade de estabelecer processos e 
documentos e prover recursos específicos para o produto.  x Somente após a implementação do sistema. 

b. a verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, 
específicos para o produto, bem como critérios para aceitação do produto.  x Não há sistemática definida para verificar se os resultados pretendidos foram atendidos, como também 

monitormento durante a execução de suas etapas, bem como responsáveis por tais atividades. 
d. registros necessários para fornecer  evidência de que os processos de realização e o produto resultante 
atendem aos requisitos.  x Não há uma sistemática  para identificação e controle dos registros da qualidade. 

    
7.2. Processos Relacionados ao Cliente - 7.2.1. Determinação e análise dos requisitos relacionados 
o produto - A entidade deve determinar: a.  Os requisitos do produto estejam definidos. x  

Está especificado na Missão da Entidade: Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e 
aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e da qualidade de vida da 
sociedade. 

b. requisitos de contrato ou e pedido  que direfrem  daqueles previamente  manifestados  estejam 
resolvidos  e  a entidade  tenha a capacidade  de tender aos requisitos definidos. Registros devem ser 
mantidos. 

x  Falta definir num documento, como por exemplo: POP 

7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados o produto - Deve-se analisar criticamente os 
requisitos relacionados ao produto. Esta análise deve ser conduzida antes que seja assumido o 
compromisso de fornecer o produto ara o cliente (por exemplo, submissão de uma proposta, aceitação de 
contratos ou pedidos ou aceitação de  alterações ou pedidos e deve assegurar que. a. os requisitos do 
produto estão definidos. 

x  Falta definir num documento, como por exemplo: POP 

b. os requisitos de contrato ou pedido que diferem daqueles previamente manifestados estejam resolvidos 
e a organização tenha capacidade para atender aos requisitos definidos.  Devem ser mantidos registros 
desta análise crítica  e de seus resultados. Quando o cliente  não fornecer um declaração docmentada dos 
requisitos, a entidade deve  confirmar os requisitos do cliente antes da sua aceitação. 

  Falta definir num documento, como por exemplo: POP 

7.2.3. Comunicação com o cliente - A entidade deve determinar e implementar meios de comunicação 
com os clientes relacionados a: informações sobre o produto e tratamento de consultas , contratos ou 
pedidos incluindo emendas e retro alimentação do cliente, incluindo suas reclamações. 

x  

Em algumas inspetorias há caixa de sugestões, porém não está claro quem é o responsável pela coleta, 
encaminhamento e análise dos dados, como também quais foram as medidas  tomadas e qual o meio utilizado 
para retornar ao cliente.  Não há uma realimentação por parte do cliente após o atendimento principalmente o 
presencial.   
Porque os profissionais acessam o site do CREA, INTERNET, Atendimento Presencial, Telefone, Ouvidoria. 
Ver CREANET – dúvidas. 

7.4.1.1. Processo aquisição – A Entidade deve assegurar que o produto adquirido está conforme os 
requisitos especificados de aquisição. O tipo de extensão e controle aplicado ao fornecedor e ao produto 
adquirido deve depender do efeito do produto adquirido na realização subsequente do produto e do 
produto final. 

x  

O produto (insumos) adquiridos são aqueles utilizados para prestação do serviço, como equipamentos de 
informática, software, moveis, material de expediente, veículos de locomoção etc.... Como é um órgão público 
as aquisições ocorrerem através de licitações. 
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A Entidade deve avaliar e selecionar os fornecedores bem como ser tomado como base na capacidade do 
fornecedor o produto de acordo com a organização. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação devem 
er estabelecidos. Registros devem ser mantidos das avaliações e quaisquer ações subsequentes. 

x  

A seleção se dá através de Licitação e os citérios são definidos em editais conforme o produto a ser 
adquirido. Assim a definição de quem comprar, ou seja, como eu defino o fornecedor que vai fornecer o 
produto: É embasado sob as Leis de que regem as Licitações. A mais geral é a 866, Pregão 10520, Decretos, 
Instruções Normativas. Os critérios de qualificação estão embasados nesta legislação. Tais critérios estão 
explícitos no Edital de Licitação. 

7.4.2. Informações para aquisição – As informações de aquisição devem descrever o produto a ser 
adquirido e incluir onde apropriado: a. requisitos para a aprovação de produto, procedimentos e processos 
e equipamentos e  requisitos para qualificação de pessoal e do SGQ. Também requisios para a 
qualificação de pessoal e requisitos para o sistema da qualidade. A Entidade deve assegurar a adequação 
dos requisitos de aquisição especificados antes de sua comunicação ao fornecedor. 

x  

As formas são: 1. Licitação: Possibilidade de concorrência - 2. Dispensa de Licitação: Pode ocorrer 
aquisição de insumos sem licitação. Há possibilidade de concorrência e por determinados requisitos legais 
pode haver a dispensa. Compras abaixo de 8.000, (chamada de compra direta), ou 15.000,00 para obras e 
serviço de engenharia, porém, deve haver pesquisa de mercado. 3. Inexibilidade: Dispensa de licitação. 
 
 

7.4.3 Verificação do Produto Adquirido – A entidade deve estabelecer e implementar a inspeção ou 
outras atividades  necessárias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição 
especificados. Quando a organização ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do 
fornecedor a organização deve declarar, nas informações de aquisição as providências de verificação 
pretendidas e o método de liberação do produto. 

x  

A evidência da inspeção de recebimento do material é o visto na Nota Fiscal e o atestado de regularização. 
Todos os documentos desta aquisição ficam no Departamento Financeiro. Item: 7.4.3. Pode ocorrer visita às 
instalações do fornecedor ou em local que este insumo foi adquirido. 
Temos o Almoxarifado Central: Atende ao Estado todo. É feito um controle de estoque (quantitativo) com 
regras estabelecidas do estoque mínimo através de um software desenvolvido pelo CREA. 

  
Também há o controle do patrimônio pelo Almoxarife.  Hoje não temos balanço de patrimônio. Os insumos 
(materiais e equipamentos) Ver questão da identificação. 

7.5. Produção e prestação de serviço - Controle de produção e prestação de serviço - A entidade 
deve planejar e realizar a produção e prestação de serviço sob condições controladas e deve incluir:    
a. disponibilidade de informações que descrevam as características do produto.    
b. a disponibilidade de instruções de trabalho quando necessário.    
c. o uso de equipamentos adequados;    
d. a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;   Não Aplicável. 

e. a implementação de monitoramento e medição e de atividades de liberação, entrega e pós entrega do 
produto.  x Não há um acompanhamento da situação de entrega e pós entrega do serviço. 

Preservação Identificação e Rastreabilidade do Produto – Quando apropriado a entidade deve 
identificar o produto pelos meios adequados ao longo da realização do mesmo. Deve identificar a situação 
do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição ao longo da realização deste 
produto. Quando a rastreabilidade for um requisito a entidade deve controlar a identificação e manter 
registros. 

x  

Há preservação dos documentos e registros relacionados ao serviço prestado pelo cliente. Contudo é feito de 
forma individualiada por departamento, sem haver um padrão definido e de conhecimento dos demais 
departamento. Como por ex:  Arquivo, a TI, RH. 

Propriedade do cliente - A entidade deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob 
seu controle ou por ela sendo utilizada. Deve-se identificar, verificar, proteger e salvaguardar a 
propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. Caso a propriedade do cliente seja 
perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, tal fato deve ser informado ao cliente e devem 
ser mantidos registros (ver 4.2.4). Pode incluir a propriedade intelectual. 

 x Não há uma sistemática estabelecida para o tratamento da propriedade do cliente. 
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8. Medição, Análise e Melhoria - 8.1. Generalidades. A entidade deve planejar e implementar os 
processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:    
a. demonstrar e assegurar a conformidade do produto, bem como melhorar continuamente a eficácia do 
SGQ. Isso deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a 
abrangência de seu uso.  x Não existe esta cultura, ou seja, gerar dados a partir das  atividades executadas, bem como, decisões que são 

tomadas após análise das mesmas. 

8.2.Monitoramento e Medição – 8.2.1 Satisfação do cliente - Como uma das medições do desempenho 
do Sistema a entidade deve monitorar informações relativas à percepção do cliente, com relação ao 
atendimento os seus requisitos por parte da entidade.  Os métodos para obtenção e uso dessas 
informações devem ser determinados. Métodos como: Pesquisas de opinião ou análise de perda de 
negócios. 

 x Há ouvidoria e o retorno é feito ao cliente. Porém não há análise destes dados, causando falta de um plano de 
ação sobre as mesmas a fim de melhorar o serviço a partir deses dados. 

8.2.2 Auditoria interna e 8.2.3 Medição e monitoramento de processos - Deve-se aplicar métodos 
adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do SGQ. Esses 
métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.  x Não há um planejamento de auditoria interna, somente após implantação do sistema. 

8.2.4. Inspeção e monitoramento de produto - A entidade deve monitorar e medir as características do 
produto para verificar se os seus requisitos foram atendidos. Isto deve ser realizado em estágios 
apropriados dos processos de realização de acordo com as providências planejadas (7.1). Evidência de 
conformidade com os critérios de aceitação deve ser mantidos. Registros devem indicar as pessoas 
autorizadas a liberar o produto para entrega do cliente.  A liberação do produto e a entrega ao cliente não 
devem prosseguir até que todas as providências planejadas, tenham sido satisfatoriamente concluídas, a 
menos que provado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. 

   

8.3. Controle de Execução Controlados e da Obra Não Conformes - A entidade deve assegurar, que 
os produtos que estejam não conformes com o requisitos do produto sejam identificados e controlados 
para evitar seu uso não pretendido. Um procedimento deve ser estabelecido para definir os controles e as 
responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com o produto não conformidade. Onde aplicável 
a entidade deve tratar os produtos Não Conformes por uma ou mais das seguintes formas: 

   

a. execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada. Autorização do seu uso, liberação ou 
aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente. Execução de ação 
para impedir seu uso ou aplicação originais e execução de ação apropriada aos efeitos ou potenciais 
efeitos de NC, quando o produto for identificado após a entrega ou início do uso do produto. 

 x Não ha um procedimento estabelecido para tratar a anomalia. Porém há um formulário para registrar a 
anomalia porém não está sendo utilizado. 

Quando o produto não - conforme for corrigido, esse deve ser reverificado para demonstrar a 
conformidade com os requisitos e deve se manter os registros sobre a natureza das não-conformidades e 
qualquer ação tomada, incluindo concessões obtidas (ver 4.2.4).  x Não há uma sistemática definida para verificar se anomalia identificada foi verficada após ação tomada e se 

esta ação foi pertinente. 

    8.5 Melhorias - 8.5.1. Melhoria contínua – A entidade deve continuamente melhorar a eficácia do SGQ 
por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de 
dados, acres corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.    
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8.5.2. Ação corretiva e Ação Corretiva e Preventiva – a. análise crítica de não-conformidades, incluindo 
reclamações de cliente.  8.5.3. Ação Preventiva – a. Verificar como as oportunidades de melhoria são 
identificadas e tratadas.  x Não sistemática estabelecida para tratar ações corretivas e preventivas. 

    
    
    
- Com relação à estrutura dos POPs: Pode-se retirar os itens: 5,6, e 7 e Deve-se incluir o Item: 
Registros, Responsabilidades e Documentos de Referência. No cabeçalho incluir a revisão, ou seja, a 
primeira pode ser 0 (zero) e a data de aprovação pode ser inserida também no cabeçalho.    

Os setores de RH e TI, entram como apoio aos demais processos.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


