CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA
Em atendimento às previsões contidas na Lei n.º 12.232/2010, que dispõe sobre as normas
gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade
prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências, o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, autarquia federal instituída pela
Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede na Rua Dr. Zamenhof, nº. 35, Alto da
Glória, Curitiba/PR, informa aos interessados que procederá à abertura dos envelopes das
empresas que concorrem para prestação do serviço de produção de material informativo
impresso, no dia 26 de março de 2021, às 9h30.
As propostas devem seguir os requisitos estabelecidos no Anexo desta publicação.
Os envelopes com as propostas devem ser entregues até as 18h30 do dia útil anterior à
abertura, 25 de março de 2021, na Trade Comunicação e Marketing, na Rua dos Funcionários,
26, Ahú, Curitiba/PR.
Os interessados em acompanhar a sessão pública, que será realizada de forma on-line por
conta do Decreto Municipal n.º 600/2021, que determina medidas de restrição para prevenção
de contágio por causa da pandemia da Covid-19, deverão se manifestar por e-mail até o dia
25/03 para receber o link em horário próximo ao início da sessão.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Assessoria de Comunicação Social do CREAPR, pelo e-mail comunicacao@crea-pr.org.br.

Curitiba, 22 de março de 2021
Assessoria de Comunicação Social Crea-PR
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ANEXO
1. ESCOPO
Produção de material informativo impresso:
- 63.000 unidades de folders
- Formato: 15x21cm fechado / 300x210mm aberto
- 4 x 4 cores, escala CMYK e Verniz D' Água Fosco F/V
- Papel Couché Fosco 210g.
- Saída Em CTP. Prova Contratual.
- Acabamentos: Faca Especial, Corte/Vinco, Refile, Fita Dupla Face (2 pontos 1x7cm / 1
ponto 2x2xcm), 1 Dobra Manual, Embalagem PP individual, Encartar/Soldar.
Entrega em Curitiba.
OBS.: arquivo da faca anexo (não é o arquivo final em questão de layout, mas de faca sim).
2. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO
O orçamento deverá ser entregue em envelope lacrado (com o nome da empresa na parte
externa) no endereço da Trade Comunicação até o dia 25 de março (quinta-feira) às 18h30.
Os orçamentos que forem enviados fora do prazo serão desconsiderados.
As empresas interessadas devem obrigatoriamente ter cadastro regular no SIREF
(https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/responsavel/acesso/index/informativo).
O orçamento deve ser apresentado em papel timbrado ou equivalente, com identificação do
fornecedor (CNPJ, endereço, telefone), identificação do responsável (nome completo, cargo,
RG e CPF) e assinado.
A empresa não poderá ter em seu quadro de funcionários, algum dirigente ou empregado do
CREA-PR que tenha participação societária ou vínculo comercial ou de parentesco até o
terceiro grau.
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