
CARGA HORÁRIA FAIXA TABELA REFERENCIAL

SIM / NÃO UN. QTD VALOR SIM / NÃO SIM / NÃO META 1 META 2 META 3 META 4

1 REVISTA TÉCNICA REVISTA TÉCNICA 500

No mínimo: 1000 exemplares, 10 artigos técnicos / 

científicos, 2 artigos sobre legislação do Sistema 

Confea/Crea, 40 páginas. Para possíveis postagens 

fica limitado a 10% do valor da meta de distribuição.

NÃO
Serviços de impressos gráficos de 

revistas

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação tais 

como revista técnica, livro técnico e afins
revista 1.000 10.240,00 SIM SIM  

Atingir no mínimo 500 

profissionais até dez/2021

Publicar no mínimo 10 

artigos técnicos ou  

científicos até dez/2021

Publicar no mínimo 3 artigos 

sobre legislação do Sistema 

Confea/Creas até dez/2021

Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Registro de salários de pessoal do quadro próprio da entidade 

(funcionários registrados ou estagiários), devidamente proporcional às 

horas dedicadas ao projeto. 

evento 1 520,00 SIM SIM

Serviços jornalísticos - Produção de 

conteúdo de revista técnica

Produção de conteúdo técnico/jornalístico para inclusão em revistas 

com no mínimo 40 páginas
revista 1 10.240,00 SIM SIM

Serviços jornalísticos - Produção de 

conteúdo com diagramação de revista 

técnica

Produção de conteúdo técnico/jornalístico com diagramação de 

revistas com no mínimo 40 páginas.
revista 1 14.350,00 SIM SIM

Postagem de correspondências
Franquia postal para utilização exclusiva nas atividades dos termos de 

fomento.
revista 100 2.050,00 SIM SIM

Serviço de diagramação de revistas

Produção de arte gráfica (designer) para confecção com diagramação 

de conteúdo para revistas técnicas.  (OBS. para produção de revista 

com no mínimo 40 páginas contendo pelo menos 12 mátérias sendo, 

no mínimo, 10 matérias técnicas/cientificas e 2 matérias sobre 

legislação do sistema Confea/Crea.)

revista 1 4.100,00 SIM SIM

2 EVENTOS TÉCNICOS CURSOS 25

Deverá ser definido claramente os temas específicos 

da capacitação, previsão de datas de realização, 

carga horário e quantidade de profissionais 

atingidos.

SIM
Aquisição de softwares ou serviços de 

informática

Aquisição, desenvolvimento ou locação de softwares no mercado com 

especificações do comprador destinados exclusivamente para utilização 

nas atividades dos termos de fomento.

software - Cotação 1 0,00 NÃO NÃO
Atingir no mínimo 25 

profissionais até dez/2021

Atingir no nímino 70% de 

aprovação nas avaliações até 

dez/2021

Atingir no mínimo 5 acadêmicos 

de cursos de engenharia, 

agronomia ou geociênicas até 

dez/2021

TREINAMENTOS Cópias e digitalização de documentos
Serviços de cópias, digitalização e reprodução de documentos para 

utilização nas atividades do termo de fomento.
cópia/digitalização 1 0,25 SIM SIM  

SIMPÓSIOS
Transporte de palestrantes/instrutores - 

veículo próprio

Deslocamento terrestre com veículo próprio (deslocamento e 

pedágios) de acordo com Instrução de Serviços 002/2019  e tabela de 

reembolso vigente do Crea-PR.

km  (tabela Crea-

PR)
1 0,75 SIM SIM

SEMINÁRIOS
Transporte de palestrantes/ instrutores 

- passagens aéreas ou terrestres
Despesas com passagens (aéreas ou terrestres) passagem - Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

WORKSHOPS Serviços de diagramação de boletins
Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção com diagramação de conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM

CONGRESSOS Serviços de diagramação de folders
Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção e diagramação de conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM

FÓRUNS
Serviços de diagramação de conteúdo 

digital

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para redes sociais (facebook, instagran, twiter, 

anúncios de aplicativo, flyer, dentre outros)

lauda 1 185,00 SIM SIM

ENCONTROS TÉCNICOS
Serviços de diagramação de banners e 

afins

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para identificação de eventos, banners, backdrops, 

totens e afins.

lauda 1 185,00 SIM SIM

MINICURSOS

Diárias e alimentação de 

palestrantes/instrutores (relatório de 

reembolso)

Diárias e alimentação para palestrantes ou instrutores conforme 

Instrução de Serviços e tabela de reembolso vigente do Crea-PR 

(mediante relatório de reembolso fornecido pelo Crea-PR).

diária (tabela Crea) 1 298,22 SIM SIM

CONFERÊNCIA
Hospedagem de palestrantes ou 

instrutores (nota fiscal e recibo)

Despesas com hospedagem de palestrantes ou instrutores (notas fiscais 

e recibos - pagamento direto a hotel), limitado ao previsto na Instrução 

de Serviços e tabela de reembolso vigente do Crea-PR. 

diária (tabela Crea) 1 235,22 SIM SIM

MESA REDONDA
Alimentação avulsa de palestrantes ou 

instrutores (nota fiscal e recibo)

Registro das despesas com alimentação de palestrantes ou instrutores 

(notas fiscais e recibos - pagamento direto a hotel/restaurante), 

limitado ao previsto na Instrução de Serviços e tabela de reembolso 

vigente do Crea-PR. 

diária (tabela Crea) 1 63,00 SIM SIM

REUNIÃO Encadernação de documentos
Encadernação de documentos para utilização nas atividades do termo 

de fomento.
kit/participante 1 20,00 SIM SIM

VÍDEO CONFERÊNCIA

Serviços de impressos gráficos de 

boletim, flyer, informativo colorido e 

afins (tamanho A4, válido para 

aquisição de até 250 unid.)

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação  

boletins informativos
impressão 1 1,25 SIM SIM  

PAINEL

Serviços de impressos gráficos de 

folders (tamanho A5 , válido para 

aquisição de até 1000 unidades )

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação folders 

e afins
impressão 1 1,25 SIM SIM  

PALESTRAS

Serviços de impressos gráficos 

coloridos de cartazes (tamanho médio 

30 x 42 cm)

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação, 

cartazes e afins.
impressão 1 1,75 SIM SIM

FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Serviços de impressos gráficos de 

banners (tamanho padrão 0,80 x 1,20m 

)

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação tais  

banners e afins.
m² 1 40,00 SIM SIM

DEBATE
Impressos gráficos de flyers e afins  

(pelo menos 500 unid. Frente e verso)

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação flyers e 

afins
impressão 1 0,60 SIM SIM

HACKATHON
Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 25 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 870,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 50 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 1.435,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 100 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 1.840,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 200 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 2.760,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala acima de  200 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 3.800,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamento para 

sonorização/gravação p/ até 50 

pessoas

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/equipament

o
1 520,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamento para 

sonorização/gravação de 50 a 100 

participantes

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/equipament

o
1 620,00 SIM SIM

GRUPO

UNIDADE

NOME DA ATIVIDADE PARTICIPANTES PARÂMETRO DA COMISSÃO NATUREZA DA DESPESA (CONTA) COMENTÁRIOS (descrição)



Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamento para 

sonorização/gravação de 101 a 200 

participantes

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/equipament

o
1 770,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamento para 

sonorização/gravação acima de 200 

participantes

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/equipament

o
1 920,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: computador portátil 

(note book)/mesa

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 138,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: impressora (tipo laser) 

ou similar

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 205,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: projetor multimidia

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 180,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: distribuidor de vídeo e 

áudio

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 90,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: tela de Projeção tipo I - 

2,40x1,80 m

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 100,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: tela de Projeção tipo II - 

3,00x2,25 m

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 120,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: televisor LCD 42 a 64 

polegadas

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 130,00 SIM SIM

Treliça em aluminio 180mm (para 

backdrop etc)

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.
diaria/m.linear 1 38,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos para palco: 

iluminação/luz cênica 

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham. (conjunto de equipamentos)

diaria/kit de 

equipamento
1 1.400,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: microfone sem fio

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 75,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: porta banner (padrão)

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 38,00 SIM SIM

Materiais de expediente  

(kit/participante)

Aquisição de papéis para expediente e correspondências - mapas - 

cadernos - papel A4 - papel pautado e sem pauta - lápis - borracha - 

cola - etiquetas - envelopes - rolos de barbante - fitas adesivas - 

grampos e canetas para uso exclusivo nas atividades do termo de 

fomento. 

kit/participante 1 20,00 SIM SIM

Confecção de certificados (A4, colorido)
Confeção de certificados a participantes de atividades relativas à 

parceria.
impressão 1 2,20 SIM SIM

Confecção de apostila (A4, P&B, até 50 

páginas)
Confecção de material didático para utilização dos participantes apostila 1 20,00 SIM SIM

Postagem de correspondências
Franquia postal para utilização exclusiva nas atividades dos termos de 

fomento.
franquia postal 1 1.025,00 SIM SIM

Aquisições de publicações técnicas: 

exemplar de livro, norma técnica, 

revista e afins

Aquisição de publicações técnicas - revistas, livros ou normas para 

utilização nas atividades do termo de fomento (um único exemplar).
exemplar 1 310,00 SIM SIM

Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Salários de pessoal do quadro próprio da entidade (funcionários 

registrados ou estagiários), devidamente proporcional às horas 

dedicadas ao projeto. 

evento 1 520,00 SIM SIM

Serviço de divulgação (veiculação de 

matérias técnicas)

Veiculação de matérias técnicas em jornais, revistas e rádios exclusivas 

às atividades técnicas desenvolvidas pela parceria.

divulgação - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Assessoria de imprensa (cobertura de 

evento com produção de conteúdo)

Produção de conteúdo jornalístico sobre o evento (produção mínima 

de 03 textos, sendo: antes, durante e pós-evento)
lauda 1 185,00 SIM SIM

Serviços de internet e 

telecomunicações

Serviços de internet, telecomunicações e outros serviços afins para 

utilização exclusiva em atividades do termo de fomento.
banda larga/mês 1 30,00 SIM SIM

Serviços de palestrantes/instrutores

Contratação de profissionais (honorários) para treinamento, 

capacitação e orientação aos profissionais envolvidos no termo de 

fomento/colaboração, quando este realiza sua prestação de serviço in 

company, isto é, quando o profissional presta serviço na entidade em 

atividade relativa ao termo de fomento/colaboração. (Não é permitido 

a remuneração de servidores públicos)

hora 1 1.025,00 SIM SIM

Serviços fotográficos Serviços de produção de fotos (cobertura total do evento) diária 1 520,00 SIM SIM

Serviços produção de vídeos
Filmagens, gravações e edição de imagens (gravação total do evento 

com entrega de DVD)
diaria 1 920,00 SIM SIM

Serviço de produção de spots de áudio Produção de spots, gravações e edição de conteúdo
spot/minuto - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Despesas com transportes diversos 

(táxi, vans, ônibus e afins)

Registro das despesas com contratação de transporte urbano para 

atividades exclusivas do termo de fomento, sendo vedado transporte 

de equipe própria da entidade de classe para organização de eventos.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Outros (obrigatório especificação no 

campo observações)

Utilize esta conta apenas caso não exista conta específica, ou para 

especificação de itens necessários à execução do objeto - descrição 

detalhada.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Outros (CONTRAPARTIDAS)

Informar contrapartidas previstas, sendo o custo de responsabilidade 

da Entidade, devendo apresentar comprovação na prestação de 

contas. (Ex.: cofee-break, recepcionista, jantar, coquetel, brindes, 

recepcionistas, mestres de cerimonias, etc.)  

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

3 VISITA TÉCNICA VISITA TÉCNICA 25

Deverá ser produzido relatório com o conteúdo da 

visita técnica e multiplicado aos associados.  

Deverá ainda ser disponibilizado conteúdo para 

divulgação do Crea-PR.

SIM
Despesas com serviços de diagramação 

de boletins

Produção de arte gráfica (designer) para confecção com diagramação 

de conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM

Atingir no mínimo 25 

profissionais até dez/2021

Realizar apresentação dos 

resultados do evento a no 

mínimo 25 profissionais  

após a realização da visita 

até dez/2021

Publicar e divulgar em meio 

eletrônico o conteúdo da visita 

técnica até dez/2021

Apresentar no mínimo duas

sugestões de melhoria ao

Crea-PR relacionando o

evento técnico a atividade

finalística do Crea-PR

Despesas com serviços de diagramação 

de folders

Produção de arte gráfica (designer) para confecção e diagramação de 

conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM  

Despesas com serviços de diagramação 

de conteúdo digital

Produção de arte gráfica (designer) para confecção de peças para redes 

sociais (facebook, instagran, twiter, anúncios de aplicativo, dentre 

outros)

lauda 1 185,00 SIM SIM  

Encadernação de documentos
Encadernação de documentos para utilização nas atividades do termo 

de fomento.
kit/participante 1 20,00 SIM SIM  

Serviços de impressos gráficos de 

boletins (tamanho A4) até 250 unid.

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação  

boletins informativos
impressão 1 1,25 SIM SIM  



Serviços de impressos gráficos de 

folders (tamanho A5 , válido para 

aquisição de até 1000 unidades )

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação folders 

e afins
impressão 1 1,25 SIM SIM  

Outros (obrigatório especificação no 

campo observações)

Utilize esta conta apenas caso não exista conta específica, ou para 

especificação de itens necessários à execução do objeto - descrição 

detalhada.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Salários de pessoal do quadro próprio da entidade (funcionários 

registrados ou estagiários), devidamente proporcional às horas 

dedicadas ao projeto. 

evento 1 520,00 SIM SIM

Serviço de divulgação (veiculação de 

matérias técnicas)

Registro de despesas relacionadas com a veiculação de matérias 

técnicas em jornais, revistas e rádios exclusivas às atividades técnicas 

desenvolvidas pela parceria.

divulgação - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Assessoria de imprensa (cobertura de 

evento com produção de conteúdo)

Produção de conteúdo jornalístico sobre o evento (produção mínima 

de 03 textos, sendo: antes, durante e pós-evento)
lauda 1 185,00 SIM SIM  

Serviços fotográficos
Registro das despesas com serviços de produção de fotos (cobertura 

total do evento)
diária 1 520,00 SIM SIM

Serviços produção de vídeos
Filmagens, gravações e edição de imagens (gravação total do evento 

com entrega de DVD)
diaria 1 920,00 SIM SIM  

Serviço de produção de spots de áudio
Registro das despesas com serviços de: produção de spots, gravações e 

edição de conteúdo

spot/minuto - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Despesas com transportes diversos 

(táxi, vans, ônibus e afins)

Registro das despesas com contratação de transporte urbano para 

atividades exclusivas do termo de fomento, sendo vedado transporte 

de equipe própria da entidade de classe para organização de eventos.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Outros (CONTRAPARTIDAS)

Informar contrapartidas previstas, sendo o custo de responsabilidade 

da Entidade, devendo apresentar comprovação na prestação de 

contas. (Ex.: cofee-break, recepcionista, jantar, coquetel, brindes, 

recepcionistas, mestres de cerimonias, etc.)  

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

COMPLEMENTO PARA VISITA TÉCNICA

3.1 VISITA TÉCNICA
EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA 

VISITA TÉCNICA
25

Deverá ser produzido relatório com o conteúdo da 

visita técnica e multiplicado aos associados.  Deverá 

ainda ser disponibilizado conteúdo para divulgação 

do Crea-PR.

SIM         
Atingir no mínimo 25 

profissionais até dez/2021

Realizar apresentação dos 

resultados do evento a no 

mínimo 25 profissionais  

após a realização da visita 

até dez/2021

Publicar e divulgar em meio 

eletrônico o conteúdo da visita 

técnica até dez/2021

Serviços de impressos gráficos de 

banners (tamanho padrão 0,80 x 1,20m 

)

Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação tais  

banners e afins.
m² 1 40,00 SIM SIM

Impressos gráficos de flyers e afins
Impressos gráficos de materiais para divulgação e comunicação flyers e 

afins
impressão 1 0,60 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 25 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 870,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 50 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 1.435,00 SIM SIM

Locação de bens imóveis para eventos 

(sala para 100 pessoas)

Locação de bens imóveis para realização de atividades do termo de 

fomento (salas de reunião, auditórios e afins).
diaria 1 1.840,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: sonorização/ gravação 

p/ até 50 pessoas

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 520,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: sonorização/ gravação 

de 50 a 100 participantes

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 615,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: computador portátil 

(note book)/mesa

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 138,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: projetor multimidia

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 180,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: tela de Projeção tipo I - 

2,40x1,80m

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 100,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: tela de Projeção tipo  II - 

3,00x2,25m

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 125,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: microfone sem fio

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 75,00 SIM SIM

Locação de bens móveis, máquinas e 

equipamentos: porta banner (padrão)

Locação de bens móveis, máquinas, equipamentos e outros que se 

assemelham.

diaria/ 

equipamento
1 38,00 SIM SIM

4 CONTEÚDO DIGITAL REVISTA TÉCNICA DIGITAL 500 NÃO
Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Salários de pessoal do quadro próprio da entidade (funcionários 

registrados ou estagiários), devidamente proporcional às horas 

dedicadas ao projeto. 

evento 1 520,00 SIM SIM
Atingir no mínimo 500 

profissionais até dez/2021

Atingir no mímino 1000 

visualizações, comentários e 

compartilhamentos até 

dez/2021

Realizar a publicação de no 

mínimo 10 artigos técnicos e 2 

artigos sobre legislação do 

Sistema Confea/Crea até 

dez/2021

Serviços jornalísticos - Produção de 

conteúdo de revista digital

Produção de conteúdo técnico/jornalístico para inclusão em revistas 

com no mínimo 40 páginas
Revista 1 10.240,00 SIM SIM  

Serviço de diagramação de revista 

digital

Produção de arte gráfica (designer) para confecção com diagramação 

de conteúdo para revistas técnicas.  (OBS.: para produção de revista 

com no mínimo 40 páginas contendo pelo menos 12 mátérias sendo, 

no mínimo, 10 matérias técnicas/cientificas e 2 matérias sobre 

legislação do sistema Confea/Crea)

revista 1 4.100,00 SIM SIM

Serviços jornalísticos - Produção de 

conteúdo com diagramação de revista 

digital

Produção de conteúdo técnico/jornalístico com diagramação de 

revistas com no mínimo 40 páginas.
revista 1 14.350,00 SIM SIM

Despesas com serviços de diagramação 

de boletins

Produção de arte gráfica (designer) para confecção com diagramação 

de conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM  

Despesas com serviços de diagramação 

de folders

Produção de arte gráfica (designer) para confecção e diagramação de 

conteúdo eletrônico.
lauda 1 185,00 SIM SIM  

Despesas com serviços de diagramação 

de conteúdo digital

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para redes sociais (facebook, instagran, twiter, 

anúncios de aplicativo, flyer, dentre outros)

lauda 1 185,00 SIM SIM  

Despesas com serviços de diagramação 

de banners e afins

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para identificação de eventos, banners, backdrops, 

totens e afins.

lauda 1 185,00 SIM SIM  

Outros (obrigatório especificação no 

campo observações)

Utilize esta conta apenas caso não exista conta específica, ou para 

especificação de itens necessários à execução do objeto - descrição 

detalhada.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO  

Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Registro de salários de pessoal do quadro próprio da entidade 

(funcionários registrados ou estagiários), devidamente proporcional às 

horas dedicadas ao projeto. 

evento 1 520,00 SIM SIM

Serviço de divulgação (veiculação de 

matérias técnicas)

Registro de despesas relacionadas com a veiculação de matérias 

técnicas em jornais, revistas e rádios exclusivas às atividades técnicas 

desenvolvidas pela parceria.

divulgação - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO



Serviços fotográficos
Registro das despesas com serviços de produção de fotos (cobertura 

total do evento)
diária 1 520,00 SIM SIM

Serviços produção de vídeos
Registros das despesas com filmagens, gravações e edição de imagens 

(gravação total do evento com entrega de DVD)
diaria 1 920,00 SIM SIM  

Serviço de produção de spots de áudio
Registro das despesas com serviços de: produção de spots, gravações e 

edição de conteúdo

spot/minuto - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Outros (CONTRAPARTIDAS)

Informar contrapartidas previstas, sendo o custo de responsabilidade 

da Entidade, devendo apresentar comprovação na prestação de 

contas. (Ex.: cofee-break, recepcionista, jantar, coquetel, brindes, 

recepcionistas, mestres de cerimonias, etc.)  

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Aquisição de softwares ou serviços de 

informática

Aquisição, desenvolvimento ou locação de softwares no mercado com 

especificações do comprador destinados exclusivamente para utilização 

nas atividades dos termos de fomento.

software - Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

5
EVENTO DIGITAL             

(N O V O)
EVENTO ON LINE 150

Deverá ser definido claramente os temas específicos 

do evento, previsão de datas de realização, carga 

horária e quantidade de profissionais atingidos.

SIM
Salários de pessoal do quadro próprio 

(funcionário ou estagiário)

Salários de pessoal do quadro próprio da entidade (funcionários 

registrados ou estagiários), devidamente proporcional às horas 

dedicadas ao projeto, devendo na prestação de contas apresentar 

obrigatoriamente a tabela padrão relacionando as atividades com as 

respectivas horas 

Evento Digital 1 520,00 SIM SIM
Atingir no mínimo 150 

profissionais até dez/2021

Atingir no nímino 70% de 

aprovação nas avaliações até 

dez/2021

Atingir no mínimo 25 acadêmicos 

de cursos de engenharia, 

agronomia ou geociênicas até 

dez/2021

Apresentar no mínimo duas

sugestões de melhoria ao

Crea-PR relacionando o

evento a atividade finalística

do Crea-PR

Sistema de Transmissão via Internet 

(facebook, Youtube, e 

outros)/plataforma de transmissão

Contratação de sistema de transmissão via internet (plataforma, 

estúdio, mesa de vídeo e som, câmeras, cinegrafista,TV de retorno, 

fones, microfones, painel de led, iluminação, refletor, strobo, treliças 

(boxtruss), note book, streaming para youtube e facebook, (gravação 

total do evento com entrega de DVD)

Evento digital/hora 1 900,00 SIM SIM

Serviço de impulsionamento nas redes 

sociais

Impulsionamento nas redes sociais (facebook, youtube, etc.)  - Obs: R$ 

85,00 por atividade/Evento

Impulsionamento/a

tividade/ Evento
1 85,00 SIM SIM

Despesas com serviços de diagramação 

de boletins eletrônicos

Produção de arte gráfica (designer) para confecção com diagramação 

de conteúdo eletrônico para divulgação
lauda 1 185,00 SIM SIM

Despesas com serviços de diagramação 

de folders

Produção de arte gráfica (designer) para confecção e diagramação de 

conteúdo eletrônico para divulgação/ posts
lauda 1 185,00 SIM SIM

Despesas com serviços de diagramação 

de conteúdo digital

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para redes sociais (facebook, instagran, twiter, 

anúncios de aplicativo, flyer, dentre outros)

lauda 1 185,00 SIM SIM

Despesas com serviços de diagramação 

de banners e afins

Registro de serviços de produção de arte gráfica (designer) para 

confecção de peças para identificação de eventos, banners, backdrops, 

totens e afins.

lauda 1 182,00 SIM SIM

Outros (obrigatório especificação no 

campo observações)

Utilize esta conta apenas caso não exista conta específica, ou para 

especificação de itens necessários à execução do objeto - descrição 

detalhada.

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Serviço de divulgação (veiculação de 

matérias técnicas)

Registro de despesas relacionadas com a veiculação de matérias 

técnicas em jornais, revistas e rádios exclusivas às atividades técnicas 

desenvolvidas pela parceria.

divulgação - 

Cotação
1 0,00 NÃO NÃO

Serviços fotográficos
Registro das despesas com serviços de produção de fotos (cobertura 

total do evento)
diária 1 520,00 SIM SIM

Outros (CONTRAPARTIDAS)

Informar contrapartidas previstas, sendo o custo de responsabilidade 

da Entidade, devendo apresentar comprovação na prestação de 

contas. (Ex.: cofee-break, recepcionista, jantar, coquetel, brindes, 

recepcionistas, mestres de cerimonias, etc.)  

Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Aquisição de softwares, aplicativo (ex.: 

ZOOM para realização de evento em 

sala virtual) ou serviços de informática

Aquisição, desenvolvimento ou locação de softwares no mercado com 

especificações do comprador destinados exclusivamente para utilização 

nas atividades dos termos de fomento (gerenciador de inscrições, 

acessos,  sala virtual, etc.)  OBS.: Considerando que App como o ZOOM 

e outros, o contrato (cessão de uso) é de pelo menos 6 meses a 1 ano, a 

Entidade deverá utilizar a ferramenta  para outros projetos  previstos, 

sendo que NÃO DEVERÁ  incluir esta contratação em novos projetos 

apresentados.

Software - Cotação 1 0,00 NÃO NÃO

Serviços de palestrantes/instrutores

Contratação de profissionais (honorários) para treinamento, 

capacitação e orientação aos profissionais envolvidos no termo de 

fomento/colaboração. (OBS: Não é permitido a remuneração de 

servidores públicos)

hora 1 1.025,00 SIM SIM

Assessoria de imprensa (cobertura de 

evento com produção de conteúdo)

Produção de conteúdo jornalístico sobre o evento (produção de 03 

textos, sendo: antes, durante e pós-evento)
lauda 1 185,00 SIM SIM

Diárias e alimentação de 

palestrantes/instrutores (relatório de 

reembolso)

Diárias e alimentação para palestrantes ou instrutores conforme 

Instrução de Serviços e tabela de reembolso vigente do Crea-PR 

(mediante relatório de reembolso fornecido pelo Crea-PR).

diária (tabela Crea) 1 298,22 SIM SIM

Hospedagem de palestrantes ou 

instrutores (nota fiscal e recibo)

Despesas com hospedagem de palestrantes ou instrutores (notas fiscais 

e recibos - pagamento direto a hotel), limitado ao previsto na Instrução 

de Serviços e tabela de reembolso vigente do Crea-PR. 

diária (tabela Crea) 1 235,22 SIM SIM

Alimentação avulsa de palestrantes ou 

instrutores (nota fiscal e recibo)

Registro das despesas com alimentação de palestrantes ou instrutores 

(notas fiscais e recibos - pagamento direto a hotel/restaurante), 

limitado ao previsto na Instrução de Serviços e tabela de reembolso 

vigente do Crea-PR. 

diária (tabela Crea) 1 63,00 SIM SIM
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