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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização 
de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da 6ª Semana da 
Enfermagem do COREN-MS, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho 
de 2016, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, 
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

1.1.1. Caso a empresa não seja grupo hoteleiro, a mesma deverá indicar na proposta 
o nome do hotel e endereço onde será prestado o serviço, bem como apresentar 
declaração do hotel confirmando o bloqueio de quartos e salas compatíveis em 
quantitativos e características descritas no ANEXO I deste Termo de Referência, para 
atender o evento. 

 
1.2. A relação completa dos serviços a serem contratados está presente no ANEXO I – 

Descrição detalhada dos serviços a serem contratados, sendo, pois, parte integrante 
deste. 

 

2. DO OBJETIVO 

 
2.1. A referida contratação tem por objetivo atender a presente demanda no que diz 

respeito à realização da 6ª Semana da Enfermagem do COREN-MS e aos serviços 
voltados ao suporte operacional para a realização do evento. Necessário se faz envidar 
esforços com intuito de contratar empresa especializada com experiência comprovada 
na prestação de serviços de organização de eventos, uma vez que tais serviços não se 
enquadram nas atividades desenvolvidas pelo COREN-MS ou em sua finalidade, nem 
tampouco haver no quadro de pessoal profissionais característicos da área. 
 

2.2. Os itens constantes do orçamento estimado e especificações técnicas dos materiais e 
serviços são passíveis de contratação, não estando o COREN-MS obrigado a realizá-lo 
em sua totalidade no evento a ser organizado. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 
 

3.1. A contratação deste serviço fundamenta-se na necessidade presente do COREN-MS em 
realizar a 6ª Semana de Enfermagem. 

 
3.2. Foi aprovado na 474ª Reunião Ordinária do Plenário - ROP do COFEN a realização da 6ª 

Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. O evento é considerado de extrema 
importância para o COREN-MS, pois representa o investimento no potencial humano da 
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Enfermagem, contribuindo significativamente para a concretização dos objetivos e 
metas da instituição. 
 

3.3. O referido evento destina-se à realização de ações estratégicas na capacitação e 
motivação dos profissionais da enfermagem. 

 
3.4. O sucesso do evento depende da capacidade de execução dos diversos serviços 

prestados de forma conjunta, que serão realizados em locais distintos da sede do 
COREN-MS, inviabilizando, assim, a contratação de diversas empresas prestando 
serviços Individuais sem que qualquer delas, seja responsável pelo objeto contratado, 
ou seja, o evento como um todo. 
 

3.5. Dessa forma, a contratação de uma única empresa para execução total do referido 
objeto se justifica por possibilitar que a Administração Pública, neste caso o COREN-MS, 
tenha eficiência no gerenciamento e controle da execução dos serviços, frente à 
complexa logística dos diferentes tipos de eventos passíveis de contratação. 
 

3.6. Desse modo, justifica-se a necessidade da realização do certame com julgamento do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 

de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 

4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 
que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

5.1. O procedimento licitatório será realizado por meio de Pregão do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.333, de 
08 de agosto de 2000, e alterações posteriores, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 07 de julho 
de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 
11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do 
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, por se tratar de serviços comuns, 
facilmente encontrados no Mercado, cujos padrões de desempenho e qualidade podem 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado. 
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6. DO LOCAL DO EVENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

6.1. O evento será realizado em Campo Grande e em mais 5 municípios (Dourados, Três 
Lagoas, Corumbá, Coxim e Naviraí). 
 

6.2. Em Campo Grande o local do evento deverá ser o mesmo daquele que fornecer os 
serviços de hospedagem e alimentação. 

6.2.1. Justifica se a exigência de local único os seguintes fatores: 
6.2.1.1. ausência de reembolso aos profissionais do interior do estado 

de valores referentes a deslocamentos para as atividades do evento; 
6.2.1.2. ausência de reembolso aos profissionais da capital de valores 

referentes a deslocamentos para as atividades do evento; 
6.2.1.3. comodidade aos profissionais participantes do evento para uma 

participação efetiva em todas as atividades; 
6.2.1.4. incentivo a mais para presença do profissional do interior em 

decorrência da comodidade para realização das atividades do evento.  
 

6.3. Nas cidades do interior Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Coxim e Naviraí, os eventos 
serão realizados em datas posteriores ao evento de Campo Grande, os locais serão 
definidos pela CONTRATANTE.  
 

6.4. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período de realização 
do evento e itens especificados em Ordem de Serviço própria, a ser emitida pelo 
CONTRATANTE. 
 

6.5. A CONTRATADA DEVERÁ RESPONSABILIZAR-SE, INTEGRALMENTE, PELAS DEMANDAS 
DO COREN-MS E DEVERÁ ENVIAR UM PREPOSTO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES 
DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, PROGRAMADAS PARA OCORRER CONFORME 
CALENDÁRIO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE. 

 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7.1. A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 

7.1.1.Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação; 

7.1.2. Conter especificação clara e completa do serviço ofertado, observadas as 

especificações constantes no Anexo I – Descrição detalhada dos Serviços a serem 

contratados deste Termo, sem conter alternativa de preço ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
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7.1.3. Ser apresentada conforme indicado no Anexo II – Planilha de Cotação de Preços 

deste Termo.  

 

8. RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

8.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 
Referência correrão pelo Orçamento do Coren/MS no exercício de 2016, e serão 
alocados pelo Departamento Financeiro deste Conselho. 

 
 

9. DA FICALIZAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
 
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 
e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 
9.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e     controle da execução dos serviços e do contrato. 
 

9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 

 
9.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados 
no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

 
9.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso. 

 
9.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.8. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 
continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, 
dentre outras, as comprovações previstas no §5º do art. 34 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 
 

9.10.O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 
no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.11.O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias 
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas 
rescisórias. 

 
9.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.13. Os serviços serão recebidos no momento de sua execução, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, após verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, verificação 
da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 
9.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
9.15. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
 

10. DA ADJUDICAÇÃO 
 

10.1.O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO 

GLOBAL, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço 

e que atender a todos os requisitos e exigências contidas neste termo de 

referência. 

 



 
 
 
  
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

6 

 

11. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

11.1.A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por 

ele abrangidos. 

11.2.Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 

1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, desde 04 de janeiro de 2012, a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em 

licitações públicas, a mesma deverá ser enviada via anexo após solicitação do pregoeiro, 

no prazo definido no edital. 

11.3.Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF 

deverão ser enviados via anexos após solicitação do pregoeiro, no prazo definido no 

edital. 

11.4.Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados em original ou por 

cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital. 

11.5.Para fins de habilitação, a verificação pelo Coren/MS nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

11.6.Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

11.7.As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins 

de qualificação técnica: 

11.8.Um ou mais atestado(s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica, expedido (s) 

por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 

comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente, equivalente ou superior 

em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a 

licitante executa ou executou contrato correspondente. 

11.9.Serão aceitos o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 

concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

11.10.O (s) atestado (s) ou declaração (ões) de capacidade técnica deverão se referir a 

serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da 

licitante, especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial 

competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – 

RFB. 

11.11.Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo, conforme previsto 

no art. 22 da Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, e ao artigo 18 do Decreto n. 

7.381/2010, o mesmo deverá estar com validade em dia. 

 
12. DOS RESULTADOS ESPERADOS 
 

12.1.Espera-se com a contratação que o COREN-MS atenda a crescente demanda no 
que diz respeito aos serviços voltados ao suporte operacional, abrangendo 



 
 
 
  
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

7 

planejamento, execução, coordenação e organização de eventos, uma vez que tais 
serviços não se enquadram nas atividades desenvolvidas pelo COREN-MS ou em sua 
finalidade, nem tampouco haver no quadro de pessoal profissionais característicos da 
área. 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 
13.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 

 
13.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 
13.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 
13.5.Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada; 

 
13.6.Permitir o acesso dos empregados da empresa prestadora de serviço às suas 
dependências para execução dos serviços contratados, quando necessário; 

 
13.7.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos 
empregados da empresa prestadora de serviço; 

 
13.8.Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom 
desempenho da Contratada; 

 
13.9Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pelo COREN-MS, não deve ser interrompida; 

 
13.10.Emitir relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de 
condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções; 

 
13.11.Acompanhar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos 
12 (doze)horas antes da data de realização do evento; 

 
13.12.Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 
propriedade colocados à disposição da Contratada, durante a execução dos serviços, 
com a indicação do estado de conservação; 
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13.13.Manter a natureza confidencial dos serviços fornecidos pela contratada. 

 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

14.1.Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência 
e em sua proposta, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da 
fiscalização do Contratante; 

 
14.2.Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital; 

 
14.3.Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à execução dos 
serviços até o local de trabalho; 

 
14.4.Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas disciplinares, 
regimentais e de segurança do Contratante sem, contudo, manter qualquer vínculo 
empregatício com a mesma; 

 
14.5.Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá quando em trabalho, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, bem como substituir dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas, mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja 
conduta seja julgada inconveniente pela Fiscalização da Contratante; 

 
14.6.Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, prevenção 
de acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das funções específicas; 

 
14.7.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 
14.8.Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer 
outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu 
conhecimento por força da execução dos serviços; 

 
14.9.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços, peças ou materiais, em que se 
verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados, onde seja constatada imperícia por parte da Contratada; 

 
14.10.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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14.11.Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados ou 
prepostos, diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

 
14.12.Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

 
14.13.Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados 
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas 
ao cumprimento deste Instrumento; 

 
14.14.Não veicular, sob nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades, objeto deste Instrumento; 

 
14.15.Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, 
trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, quando 
solicitado pelo Contratante; 

 
14.16.Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 
14.17.Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como 
salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura 
venham a ser criadas ou exigidas por lei; 

 
14.18.Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de 
transtorno para o Contratante, devendo, para tanto programar seus serviços junto com a 
Fiscalização; 

 
14.19.Levar, imediatamente, ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 
medidas cabíveis e comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que 
eventualmente venha a ocorrer; 

 
14.20.A fusão, cisão ou incorporação somente serão possíveis com o consentimento prévio 
e expresso do Contratante e desde que não afetem a boa execução dos serviços 
Contratados; 

 
14.21.Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas; 

 
14.22.Registrar todas as solicitações feitas pelo Contratante para acompanhamento e 
controle de execução dos serviços na forma estabelecida neste Termo de Referência; 
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14.23.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme 
disposto no inciso  XXXIII do art. 7ºda Constituição Federal; 

 
14.24.Realizar as atividades objeto deste Termo de Referência, corrigindo possíveis falhas; 

 
14.25.Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados durante o 
expediente normal, de preferência aos sábados, domingos ou feriados; os serviços 
realizados nestes dias, não acarretarão ônus adicionais para o Contratante; 

 
14.26.Permitir ao servidor credenciado pelo Contratante, fiscalizar os serviços, sob sua 
responsabilidade, o qual poderá sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais ou que atentem 
contra a segurança dos usuários ou de terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese 
a eventual falta de fiscalização do Contratante eximirá a Contratada das responsabilidades 
decorrentes do Contrato, correndo por conta da mesma todas as despesas, em razão dos 
serviços de desfazer e refazer; 

 
14.27.Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, 
endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, 
bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente 
preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 

 
14.28.Garantir que a execução de todos os trabalhos será por mão de obra qualificada, 
devendo a contratada estar ciente, das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 
serviço constante da especificação; 

 
14.29.Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 
representa- lá na execução do contrato; 

 
14.30.Responsabilizar-se por todos os serviços não explícitos nestas especificações, mas 
necessários ao perfeito funcionamento de todo o evento; 

 
14.31.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

 
14.32.Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de equipamentos e 
materiais, seja a partir dos locais onde os trabalhos estejam sendo executados, seja de 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota fiscal específica, 
conforme determinações legais vigentes, bem como pelo ônus resultante de infração 
cometida e seu integral cumprimento e recolhimento no prazo legal; 

 
14.33.Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado na véspera 
(antecedência mínima de 12 horas antes do início do evento). A empresa deverá estar com 
os equipamentos em pleno funcionamento 01 (uma) hora antes do início do evento. E 
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deverão ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional para a Administração. 
 

15. DO REAJUSTE 
 

15.1Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
 

16. DO PAGAMENTO 
 

16.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 10(dez) dias úteis, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, contendo o detalhamento 
dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 
 16.1.1. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 

 
16.2.O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada e relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados, e 
à apresentação da seguinte comprovação: 

16.2.1.Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-Line” ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.2.2.Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser 
concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias para que a mesma 
regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o Contrato com 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16.3.A Nota Fiscal Eletrônica será emitida para a CONTRATANTE, com os dados cadastrais 
registrados na Nota de Empenho para o seguinte endereço:  

16.3.1.ÓRGÃO SOLICITANTE: COREN-MS 
 

16.3.2.ENDEREÇO: Rua Dom Aquino, 1354 – Sobreloja – Ed. Conj. Nacional –Centro – 
CEP 79.002-904 – Campo Grande/MS – CNPJ: 24.630.212/0001-10. 

 
16.4.Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 16.4.1.Não produziu os resultados acordados 
 

16.4.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 
 
16.4.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

 
16.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
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bancária. 
 

16.6.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

 
16.7.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
16.8.Se houver aplicação de multa ou cobrança de indenizações, esta será descontada de 
qualquer fatura ou crédito existente no COREN-MS em favor da Contratada e, caso seja a 
mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativamente 
ou judicialmente. 

 
16.9.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = (TX)    I = (6/100)  I = 0,00016438 

365  TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

 
17.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

 
17.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

  
 

17.1.3.Fraudar na execução do contrato; 
 
 17.1.4.Comportar-se de modo inidôneo; 
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 17.1.5.Cometer fraude fiscal; 
 
 17.1.6.Não mantiver a proposta. 
 

17.2.A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

 
17.2.2. Multa moratória de 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

 
17.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 

 
17.2.3.1.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

 
17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

 
17.2.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

 
17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 

 
17.2.7. Pela inexecução parcial do objeto deste contrato, a Contratante poderá aplicar à 
Contratada multa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratado, conforme tabela 
abaixo: 

 

GRAU % DO VALOR GLOBAL DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO 

1 0,50% 

2 1,00% 

3 3,00% 

4 20,00% 
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INFRAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 Em caso de atraso na execução do objeto desta licitação, observadas 
cada uma de suas fases em separado, poderá ser aplicada à 
contratada multa moratória por dia útil, sobre o valor global da 
solicitação de serviço, não ultrapassando o limite de 10% sobre este 
valor. 
 

1 

02 Não recolhimento do valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
intimação, importará em acréscimo sobre os juros moratórios, por 
mês de atraso. 
 

2 

03 Prestação dos serviços em desacordo com a solicitação ou às 
disposições da Planilha de Registro de Preços. 
 

3 

04 Não comparecimento no dia do evento ou a não execução dos 
serviços contratados, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
 

4 

 
 17.2.8.Atraso superior a 2 horas será considerado inexecução total do ajuste, ensejando 
rescisão contratual, salvo se houver justificativa por motivo de força maior e aceita pelo gestor 
do contrato. 
 
17.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
 

17.3.1.Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
 17.3.2.Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

17.3.3.Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 
Parágrafo Primeiro. A critério da CONTRATANTE, as sanções previstas nos subitens “13.2.1”, 
“13.2.4”, “13.2.6” desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos 
subitens “13.2.2” ou “13.2.3”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Segundo. Se a multa aplicada, for superior ao valor de eventual crédito existente no 
COREN-MS, além da perda deste, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente. 
 
Parágrafo Terceiro. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
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suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
Parágrafo Quarto. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
 
Parágrafo Quinto. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
Parágrafo Sexto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
Parágrafo Sétimo. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos 
da garantia, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos dos valores a serem pagos, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente, 
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
 
Parágrafo Oitavo. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação pelo Contratado. 
 
Por quaisquer descumprimentos das obrigações contratuais, a CONTRATADA receberá 
notificação por escrito do CONTRATANTE, para apresentar defesa, facultando-se nesta 
oportunidade, se de conveniência da administração, prazo para adequação quanto às suas 
obrigações. 
 

18. DA VIGÊNCIA 
 
18.1.Para a prestação dos serviços aqui especificados, o contrato decorrente do presente Termo 
de Referência terá prazo de vigência de 45(quarenta e cinco) dias, contado da data da sua 
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação 
de seu extrato no Diário Oficial da União 

 
 

Campo Grande, 15 de abril de 2016. 

 

Elaborado por 

 

Renata Medeiros Pereira 

Presidente - CPL 

 

De Acordo: 

Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon 
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COREN-MS 63017 

Coordenadora do Evento 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência conforme  

proposto:_____/___________________/2016. 

 

Dr. Diogo Nogueira do Casal  

Presidente Interventor do Coren/MS 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM 

CONTRATADOS 

ITEM PRODUTO DESCRIÇÃO UNID. 
MEDIDA 

QTD. VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
(R$) 

1 AUDITÓRIO O auditório deverá ter capacidade 

para 300 pessoas, com ambiente 

climatizado, com acessibilidade, 

com acesso liberado à internet de 

10mb de velocidade durante todo 

o evento, com cadeiras 

almofadadas, com 2 salas de apoio 

liberadas para utilização durante 

todo o evento, com 10(dez) porta 

banners liberados para utilização 

durante todo o evento, e com 

espaço anexo ao auditório 

climatizado adequado para 

acomodar 300 pessoas sentadas 

em cadeiras com mesas com 

capacidade para até 10 pessoas 

para os momentos de alimentação 

e confraternização, sendo: 

Coquetel de abertura, coffee-

break para o 2º e 3º dias, almoço 

para o 2º e 3º dias e jantar para o 

2º e 3º dias do evento. 

 

Diária 03 5.200,00 15.600,00 

2 SONORIZAÇÃO E 
OPERADOR DE 

SOM 

Os equipamentos de som e 
multimídia deverão estar a 
disposição para atender todas as 

Unidade 02 500,00 1.000,00 
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atividades do evento, com as 
especificações a seguir: 
Projetores multimídia de 2700 
luminis 
 

  Telas retráteis com tamanho 
mínimo 2mts largura x 2,5mts 
altura 
 

Unidade 02 140,00 280,00 

  Nootebook com configuração 
atualizada e suficiente para acesso 
a internet, projeção e sonorização 
com rapidez e eficiência. 

Unidade 02 340,00 680,00 

  Sistema de som, sendo: 
02(duas) caixas amplificadoras e 
02(dois) microfones sem fio 

 
Unidade 

 
02 

 
560,00 

 
1.120,00 

  Operadores de som deverão ser 
capacitados para instalação, 
operação e manutenção de 
equipamentos audiovisuais 
(incluindo sonorização e projeção) 
e estarem a disposição durante 
todo evento, devendo ser 02(dois) 
operadores 

 
Mão de 

Obra 

 
02 

 
500,00 

 

 
1.000,00 

3 SERVIÇO DE FOTO  
E FILMAGEM 

O Fotógrafo deverá ficar a 
disposição do evento em tempo 
integral e disponibilizar as 
fotografias conforme a seguir: 
- 03(três) CD’s com todas as 
fotografias do evento em alta 
qualidade. 
- Impressão de 50(cinquenta) 
fotografias no tamanho 13x18, em 
alta qualidade sendo as 
fotografias escolhidas pela 
Contratante. 
-Album com capa com a 
logomarca do evento em material 
padrão de álbum com as 50 
fotografias impressas. 
O responsável pela filmagem 
deverá ficar a disposição do 
evento em tempo integral e 
disponibilizar a filmagem 
conforme a segui: 
- 03(três) DVD’s editados 
 

Mão de 
Obra 

01 6.350,00 6.350,00 
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4 SHOW MUSICAL O show musical deverá ser na 
noite de encerramento do evento 
com Banda Completa, com 
instrumentos diversos e voz. 
 

Diária 01 8.000,00 8.000,00 

5 MOMENTO 
CULTURAL 

O momento cultural deverá ser 
na noite de abertura, ao vivo 
com apresentação Instrumental 
com música ambiente, 
preferencialmente Saxofone. 
 

Diária 01 2.000,00 2.000,00 

6 SERVIÇO DE 
BUFFETPARA 

COQUETEL 

O coquetel deverá ser servido na 
noite de abertura do evento no 

para 300 pessoas, sendo o 
cardápio: 
. MINI ESCONDIDINHO DE CARNE 
SECA INDIVIDUAL  
. MINI QUIBE  
. EMPADA DE PALMITO 
. FOLHADO DE CHEDER  
. FOLHADO DE LOMBO  
. FOLHADO DE DE CALABRESA 
. QUICHE DE BANCOM 
. CANAPÊ DE TOMATE SECO C/ 
MUSSARELA  
. CROQUETE DE CARNE  
. FOLHADO DE ABACAXI 
. FOLHADO DA MAÇA COM 
CANELA  
. MINI MOUSSE DE LIMÃO  
BEBIDAS 
.  02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 
. COQUETEL DE FRUTAS SEM 
ÀLCOOL  
 

Unidade 1 17.150,00 17.150,00 

7 ORNAMENTAÇÃO O arranjo de flores deverá ser de 
01(um) metro com flores de 
gérbera e deverá ser colocado na 
mesa de autoridades durante 
todo evento. 
 

Unidade 01 1.000,00 1.000,00 

8 SERVIÇO DE 
CERIMONIAL 

A equipe do cerimonial deverá 
estar presente em tempo integral 
durante todo evento para atender 
as demandas da programação 

Diária 03 1.400,00 4.200,00 
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bem como a mesa de autoridades, 
sendo composta por: 
- 01(um) Mestre de Cerimônia 
Com experiência mínima de 
5(cinco) eventos, boa dicção e 
timbre de voz, desenvoltura, traje 
adequado (formal e discreto), 
responsável pela organização e 
bom andamento do cerimonial, 
preparação da mesa diretora e de 
nominatas. O profissional deve 
ter capacidade de desempenhar 
eventuais improvisos no roteiro 
do cerimonial e conduzir as 
atividades realizadas no auditório 
durante todos os dias do evento, 
assim como a elaboração do 
roteiro das atividades, de acordo 
com as informações fornecidas 
pela organização do evento, 
sujeito à aprovação da 
organização. 
- 04(quatro) Recepcionistas: 
Profissionais com experiência em 
recepção, boa aparência, 
dinamismo, simpatia e 
escolaridade pelo menos de nível 
médio.Traje: terno, vestido ou 
uniforme (cor preta), sapato 
delicado. 
 

9 MATERIAL 
GRÁFICO  

Folder: 
Confecção e impressão de Folder 
Institucional confeccionado em 
papel Couchê, 115 gr,medindo 21 
x30 cm, impressão 4/4 cores 
(policromia), frente e verso, com 
uma dobra. 
-Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
15(quinze) dias da data de início 
do evento. 
- Arte: Anexo A – ARTE FOLDER 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 

Unidade 1.000 1,10 1.100,00 
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tempo hábil para realização do 
serviço. 

  Cartaz: 
Confecção e impressão de Cartaz, 
confeccionado em papel Couchê 
170 gr, medindo 0,40 x 0,70 cm, 
impressão 4/4 cores (policromia) – 
frente. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
15(quinze) dias da data de início 
do evento. 
Arte: Anexo B – ARTE CARTAZ 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 400 2,02 808,00 

  Banner: 
Confecção e impressão de Banner 
(digital) com impressão em lona 
vinil, tamanho 0,80x1,20, com 
suporte em madeira arredondada, 
ponteira de plástico e cordão. 

Quantidade: 02(dois) 
Os banners deverão ser entregues 
com antecedência mínima de 
07(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo C – ARTE BANNER 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 02 56,80 113,60 

10 MATERIAL 
INSTITUCIONAL 

Crachá: 
Confecção e impressão de Crachá 
em papel cartão duo design 170 
g/, medindo 9x10, impressão 4/0 
cores, acabamento com furo e 
cordão. Embalados. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 

Unidade 400 1,13 452,00 
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7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo D – ARTE CRACHÁ 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 

  Certificado: 
Confecção e impressão de 
Certificado Padrão de Cursos, 
impresso em policromia, formato 
A4, colorido, papel couchê 170g. 
Embalados. 
Quantidade: 1000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo E– ARTE CERTIFICADO 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 1.000 2,40 2.400,00 

  Camiseta: 
Confecção de camisetas em malha 
fria - tecida com 33% dos fios de 
poliéster e 67% de viscose, com 
gola redonda. Na cor branca com 
inscrições silkadas nas cores verde 
e azul, conforme logomarca 
fornecida pela contratada. Os 
tamanhos serão adulto, sendo: 
100 unidades tamanho PEQUENO 
300 unidades tamanho MEDIO 
400 unidades tamanho GRANDE 
200 unidades tamanho EXTRA 
GRANDE 
A empresa ganhadora deverá 
apresentar os modelos referentes 
aos tamanhos para aprovação das 
medidas propostas. 
Quantidade total: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 

Unidade 1.000 15,90 15.900,00 
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7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo F – ARTE CAMISETA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

  Bolsa: 
Confecção de bolsas em nylon-600 
na cor azul royal com as medidas 
de 30cm de altura, por 40cm de 
largura por 0,05cm de 
profundidade com alça de ombro 
e alça de mão no mesmo material, 
com abertura única em zíper e 
com impressão de arte na cor – 
branco, somente na frente da 
bolsa. Logotipo do evento. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo G – ARTE BOLSA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 400 9,88 3.952,00 

  Caderno de Legislação: 
Confecção, impressão e 
Diagramação de Livro de Código 
de Ética e Legislações, formato 
19cm x 13cm (aberto). Capa papel 
couchê 150 gramas brilhante, cor 
3 x 3. Miolo 27 páginas frente e 
verso em papel sulfite, cor 1 x 1. 
Acabamento 1 dobra e dois 
grampos. Embalados 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser 
entregue com antecedência 
mínima de 7(sete) dias da data de 
início do evento. 

Unidade 1.000 4,80 4.800,00 
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Arte: Anexo H – ARTE CAPA DO 
CADERNO DE LEGISLAÇÃO 
* A arte e o arquivo com o 
conteúdo do caderno serão 
confeccionados pela Contratante 
e enviada previamente a 
Contratada em tempo hábil para 
realização do serviço. 
 

  Bloco de notas: 
- Confecção e impressão de Bloco 
de notas,  impresso em off-set, 
colorido, com logomarca do 
Evento e símbolo colorido 
centralizados na parte superior, 
sulfite 75g, tamanho 15cm x 
21cm, em forma de bloco (com 
folhas grampeadas na parte 
superior) com 20fls cada bloco. 
Capa e  Contra Capa em papel 
tríplex 250g com logo do evento.  
Embalados. 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser 
entregue com antecedência 
mínima de 7(sete) dias da data de 
início do evento. 
Arte: Anexo I – ARTE PARA CAPA  
BLOCO DE NOTAS E ARTE PARA 
FOLHAS INTERNAS BLOCO DE 
NOTAS 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 1.000 1,05 1.050,00 

  Caneta: 
Confecção de caneta 
esferográfica com click, ponta 
niquelada, base emborrachada 
em azul royal, com tinta azul e 
impressão em silk. 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 

Unidade 1.000 2,40 2.400,00 
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7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo J – ARTE CANETA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

11 SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM 

O hotel deverá estar situado na 
cidade de Campo Grande, a um 
raio máximo de 10(dez) Km da 
região central, e possuir serviços 
de hospedagem e alimentação de 
no mínimo 4 estrelas, de acordo 
com a classificação estabelecida 
pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de 
Hospedagem – SBClass (Portaria 
Ministerial MTur Nº 100/2011). 
Deverá acomodar 80(oitenta) 
hóspedes em regime pensão 
simples (com café da manhã). 
A acomodação deverá ser da 
seguinte forma: 
-Quarto: duplo. 
-Check-in: a partir das 12h do 1º 
dia do evento. 
-Check-out: até as 12h do último 
dia do evento. 
-Quantidade de quartos: 
40(quarenta). 
-Quantidade de diárias: 02(duas) 
Todos os apartamentos deverão 
ser do tipo suíte e conter, no 
mínimo, ar-condicionado, TV, 
telefone, frigobar e acesso à 
internet.  
A listagem com os nomes dos 
hóspedes e a devida composição 
para acomodações nos 
apartamentos será fornecida à 
Contratada. 
 A Contratada deverá providenciar 
o check-in antecipado, só exigindo 
a apresentação de documento 
pessoal para identificação para 

Diária 03 18.320,00 54.960,00 
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confirmação de entrada do 
hóspede.  
As contas individuais de serviços 
utilizados pelos participantes que 
não constem neste Termo de 
Referência são de inteira 
responsabilidade destes, sendo 
que o Coren/MS não se 
responsabilizará por eventuais 
danos e/ou despesas adicionais, 
por exemplo: frigobar, 
telefonemas, bebidas, fax’s, 
lavanderia etc., cabendo à 
Contratada total responsabilidade 
pelo controle e cobrança.  
 

12 SERVIÇO DE 
BUFFET PARA 

COFFEE-BREAK 

Os coffees-break deverão ser 
servidos no 2º e 3º dias do evento 

para 300 pessoas, sendo o 
cardápio: 
. ENROLADINHO DE PRESUNTO E 
QUEIJO 
. ESFIRRA DE CARNE  
. TROUXINHA DE FRANGO E 
CATUPIRY 
. BOLINHA DE QUEIJO 
. PASTELZINHO DE QUEJO  
. PÃO ITALIANO  
. COXINHA 
. SANDUICHE NATURAL  
02 TIPOS DE BOLO COM 
COBERTURA   
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 
. CAFÉ  
. CHÁ GELADO 
OBS.: O buffet deverá 
disponibilizar água mineral 
também para mesa de 
autoridades durante todo o 
evento  
 

Unidade 04 8.750,00 35.000,00 
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13 SERVIÇO DE 
BUFFET PARA 

ALMOÇO 

Os almoços deverão ser servidos 
no 2º e 3º dias do evento para 

300 pessoas, sendo o cardápio: 
. 02 TIPOS DE ARROZ 
. 02 TIPOS DE FEIJÃO  
. 01 TIPO DE MASSA (canelone 
,lasanha , penne ao molho 
branco, espaguete a carbonária 
ou rondeli ) 
. 01 TIPO DE GUARNIÇÃO (batata 
rustica , legumes gratinado com 
ervas finas , farofa a brasileira   
purê ou suflê) 
. 01 tipo de carne vermelha de 
qualidade (file mignon ou alcatra)  
. 01 tipo de carne branca (file de 
frango ou peixe)  
. 05 tipos de saladas  
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 
 

Unidade 02 13.650,00 27.200,00 

14 SERVIÇO DE 
BUFFER PARA 

JANTAR 

Os jantares deverão ser servidos 

no 2º e 3º dias do evento para 80 
pessoas, sendo o cardápio: 
. 02 TIPOS DE ARROZ 
. 02 TIPOS DE FEIJÃO  
. 01 TIPO DE MASSA (canelone 
,lasanha , penne ao molho 
branco, espaguete a carbonária 
ou rondeli ) 
. 01 TIPO DE GUARNIÇÃO (batata 
rustica , legumes gratinado com 
ervas finas , farofa a brasileira   
purê ou suflê) 
. 01 tipo de carne vermelha de 
qualidade (file mignon ou alcatra)  
. 01 tipo de carne branca (file de 
frango ou peixe)  
. 05 tipos de saladas  
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 

Unidade 02 3.900,00 7.800,00 
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VALOR TOTAL 216.815,60 

(duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos) 
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ANEXO A 

ARTE PARA FOLDER 
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ANEXO B 

ARTE PARA CARTAZ 
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ANEXO C 

ARTE PARA BANNER 
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ANEXO D 

ARTE PARA CRACHÁ 
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ANEXO E 

ARTE PARA CERTIFICADO 
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ANEXO F 

ARTE PARA CAMISETA 
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ANEXO G 

ARTE PARA BOLSA 
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ANEXO H 

ARTE PARA CAPA CADEERNO DE LEGISLAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCICIO 

PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM 

COREN/MS 

 
 

 

 

 

 

 

2016 

6a Edição 
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ANEXO I 

ARTE PARA CAPA DO BLOCO DE NOTAS 
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ANEXO I 

ARTE PARA FOLHAS INTERNAS DO BLOCO DE NOTAS 
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ANEXO J 

ARTE PARA CANETA 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

DATA: ___________________ 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização 
de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da 6ª Semana da 
Enfermagem do COREN-MS, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho 
de 2016, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, 
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

ITEM PRODUTO DESCRIÇÃO UNID. 
MEDIDA 

QTD. VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
(R$) 

1 AUDITÓRIO O auditório deverá ter capacidade 

para 300 pessoas, com ambiente 

climatizado, com acessibilidade, 

com acesso liberado à internet de 

10mb de velocidade durante todo 

o evento, com cadeiras 

almofadadas, com 2 salas de apoio 

liberadas para utilização durante 

todo o evento, com 10(dez) porta 

banners liberados para utilização 

durante todo o evento, e com 

espaço anexo ao auditório 

climatizado adequado para 

acomodar 300 pessoas sentadas 

em cadeiras com mesas com 

capacidade para até 10 pessoas 

Diária 03   
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para os momentos de alimentação 

e confraternização, sendo: 

Coquetel de abertura, coffee-

break para o 2º e 3º dias, almoço 

para o 2º e 3º dias e jantar para o 

2º e 3º dias do evento. 

 

2 SONORIZAÇÃO E 
OPERADOR DE 

SOM 

Os equipamentos de som e 
multimídia deverão estar a 
disposição para atender todas as 
atividades do evento, com as 
especificações a seguir: 
Projetores multimídia de 2700 
luminis 
 

Unidade 02   

  Telas retráteis com tamanho 
mínimo 2mts largura x 2,5mts 
altura 
 

Unidade 02   

  Nootebook com configuração 
atualizada e suficiente para acesso 
a internet, projeção e sonorização 
com rapidez e eficiência. 

Unidade 02   

  Sistema de som, sendo: 
02(duas) caixas amplificadoras e 
02(dois) microfones sem fio 

 
Unidade 

 
02 

  

  Operadores de som deverão ser 
capacitados para instalação, 
operação e manutenção de 
equipamentos audiovisuais 
(incluindo sonorização e projeção) 
e estarem a disposição durante 
todo evento, devendo ser 02(dois) 
operadores 

 
Mão de 

Obra 

 
02 

  

3 SERVIÇO DE FOTO  
E FILMAGEM 

O Fotógrafo deverá ficar a 
disposição do evento em tempo 
integral e disponibilizar as 
fotografias conforme a seguir: 
- 03(três) CD’s com todas as 
fotografias do evento em alta 
qualidade. 
- Impressão de 50(cinquenta) 
fotografias no tamanho 13x18, em 
alta qualidade sendo as 

Mão de 
Obra 

01   
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fotografias escolhidas pela 
Contratante. 
-Album com capa com a 
logomarca do evento em material 
padrão de álbum com as 50 
fotografias impressas. 
O responsável pela filmagem 
deverá ficar a disposição do 
evento em tempo integral e 
disponibilizar a filmagem 
conforme a segui: 
- 03(três) DVD’s editados 
 

4 SHOW MUSICAL O show musical deverá ser na 
noite de encerramento do evento 
com Banda Completa, com 
instrumentos diversos e voz. 
 

Diária 01   

5 MOMENTO 
CULTURAL 

O momento cultural deverá ser 
na noite de abertura, ao vivo 
com apresentação Instrumental 
com música ambiente, 
preferencialmente Saxofone. 
 

Diária 01   

6 SERVIÇO DE 
BUFFETPARA 

COQUETEL 

O coquetel deverá ser servido na 
noite de abertura do evento no 

para 300 pessoas, sendo o 
cardápio: 
. MINI ESCONDIDINHO DE CARNE 
SECA INDIVIDUAL  
. MINI QUIBE  
. EMPADA DE PALMITO 
. FOLHADO DE CHEDER  
. FOLHADO DE LOMBO  
. FOLHADO DE DE CALABRESA 
. QUICHE DE BANCOM 
. CANAPÊ DE TOMATE SECO C/ 
MUSSARELA  
. CROQUETE DE CARNE  
. FOLHADO DE ABACAXI 
. FOLHADO DA MAÇA COM 
CANELA  
. MINI MOUSSE DE LIMÃO  
BEBIDAS 
.  02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 

Unidade 1   
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. COQUETEL DE FRUTAS SEM 
ÀLCOOL  

7 ORNAMENTAÇÃO O arranjo de flores deverá ser de 
01(um) metro com flores de 
gérbera e deverá ser colocado na 
mesa de autoridades durante 
todo evento. 
 

Unidade 01   

8 SERVIÇO DE 
CERIMONIAL 

A equipe do cerimonial deverá 
estar presente em tempo integral 
durante todo evento para atender 
as demandas da programação 
bem como a mesa de autoridades, 
sendo composta por: 
- 01(um) Mestre de Cerimônia 
Com experiência mínima de 
5(cinco) eventos, boa dicção e 
timbre de voz, desenvoltura, traje 
adequado (formal e discreto), 
responsável pela organização e 
bom andamento do cerimonial, 
preparação da mesa diretora e de 
nominatas. O profissional deve 
ter capacidade de desempenhar 
eventuais improvisos no roteiro 
do cerimonial e conduzir as 
atividades realizadas no auditório 
durante todos os dias do evento, 
assim como a elaboração do 
roteiro das atividades, de acordo 
com as informações fornecidas 
pela organização do evento, 
sujeito à aprovação da 
organização. 
- 04(quatro) Recepcionistas: 
Profissionais com experiência em 
recepção, boa aparência, 
dinamismo, simpatia e 
escolaridade pelo menos de nível 
médio.Traje: terno, vestido ou 
uniforme (cor preta), sapato 
delicado. 
 

Diária 03   

9 MATERIAL 
GRÁFICO  

Folder: 
Confecção e impressão de Folder 
Institucional confeccionado em 
papel Couchê, 115 gr,medindo 21 

Unidade 1.000   
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x30 cm, impressão 4/4 cores 
(policromia), frente e verso, com 
uma dobra. 
-Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
15(quinze) dias da data de início 
do evento. 
- Arte: Anexo A – ARTE FOLDER 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 

  Cartaz: 
Confecção e impressão de Cartaz, 
confeccionado em papel Couchê 
170 gr, medindo 0,40 x 0,70 cm, 
impressão 4/4 cores (policromia) – 
frente. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
15(quinze) dias da data de início 
do evento. 
Arte: Anexo B – ARTE CARTAZ 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 400   

  Banner: 
Confecção e impressão de Banner 
(digital) com impressão em lona 
vinil, tamanho 0,80x1,20, com 
suporte em madeira arredondada, 
ponteira de plástico e cordão. 

Quantidade: 02(dois) 
Os banners deverão ser entregues 
com antecedência mínima de 
07(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo C – ARTE BANNER 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 

Unidade 02   



 
 
 
  
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

45 

tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

10 MATERIAL 
INSTITUCIONAL 

Crachá: 
Confecção e impressão de Crachá 
em papel cartão duo design 170 
g/, medindo 9x10, impressão 4/0 
cores, acabamento com furo e 
cordão. Embalados. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo D – ARTE CRACHÁ 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 

Unidade 400   

  Certificado: 
Confecção e impressão de 
Certificado Padrão de Cursos, 
impresso em policromia, formato 
A4, colorido, papel couchê 170g. 
Embalados. 
Quantidade: 1000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo E– ARTE CERTIFICADO 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 1.000   

  Camiseta: 
Confecção de camisetas em malha 
fria - tecida com 33% dos fios de 
poliéster e 67% de viscose, com 
gola redonda. Na cor branca com 
inscrições silkadas nas cores verde 
e azul, conforme logomarca 
fornecida pela contratada. Os 
tamanhos serão adulto, sendo: 

Unidade 1.000   
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100 unidades tamanho PEQUENO 
300 unidades tamanho MEDIO 
400 unidades tamanho GRANDE 
200 unidades tamanho EXTRA 
GRANDE 
A empresa ganhadora deverá 
apresentar os modelos referentes 
aos tamanhos para aprovação das 
medidas propostas. 
Quantidade total: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo F – ARTE CAMISETA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

  Bolsa: 
Confecção de bolsas em nylon-600 
na cor azul royal com as medidas 
de 30cm de altura, por 40cm de 
largura por 0,05cm de 
profundidade com alça de ombro 
e alça de mão no mesmo material, 
com abertura única em zíper e 
com impressão de arte na cor – 
branco, somente na frente da 
bolsa. Logotipo do evento. 
Quantidade: 400(quatrocentos) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo G – ARTE BOLSA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

Unidade 400   

  Caderno de Legislação: 
Confecção, impressão e 
Diagramação de Livro de Código 

Unidade 1.000   
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de Ética e Legislações, formato 
19cm x 13cm (aberto). Capa papel 
couchê 150 gramas brilhante, cor 
3 x 3. Miolo 27 páginas frente e 
verso em papel sulfite, cor 1 x 1. 
Acabamento 1 dobra e dois 
grampos. Embalados 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser 
entregue com antecedência 
mínima de 7(sete) dias da data de 
início do evento. 
Arte: Anexo H – ARTE CAPA DO 
CADERNO DE LEGISLAÇÃO 
* A arte e o arquivo com o 
conteúdo do caderno serão 
confeccionados pela Contratante 
e enviada previamente a 
Contratada em tempo hábil para 
realização do serviço. 
 

  Bloco de notas: 
- Confecção e impressão de Bloco 
de notas,  impresso em off-set, 
colorido, com logomarca do 
Evento e símbolo colorido 
centralizados na parte superior, 
sulfite 75g, tamanho 15cm x 
21cm, em forma de bloco (com 
folhas grampeadas na parte 
superior) com 20fls cada bloco. 
Capa e  Contra Capa em papel 
tríplex 250g com logo do evento.  
Embalados. 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser 
entregue com antecedência 
mínima de 7(sete) dias da data de 
início do evento. 
Arte: Anexo I – ARTE PARA CAPA  
BLOCO DE NOTAS E ARTE PARA 
FOLHAS INTERNAS BLOCO DE 
NOTAS 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 

Unidade 1.000   
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tempo hábil para realização do 
serviço. 
 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 
 

  Caneta: 
Confecção de caneta 
esferográfica com click, ponta 
niquelada, base emborrachada 
em azul royal, com tinta azul e 
impressão em silk. 
Quantidade: 1.000(mil) 
Todo material deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 
7(sete) dias da data de início do 
evento. 
Arte: Anexo J – ARTE CANETA 
* A arte será confeccionada pela 
Contratante e enviada 
previamente a Contratada em 
tempo hábil para realização do 
serviço. 

Unidade 1.000   

11 SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM 

O hotel deverá estar situado na 
cidade de Campo Grande, a um 
raio máximo de 10(dez) Km da 
região central, e possuir serviços 
de hospedagem e alimentação de 
no mínimo 4 estrelas, de acordo 
com a classificação estabelecida 
pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de 
Hospedagem – SBClass (Portaria 
Ministerial MTur Nº 100/2011). 
Deverá acomodar 80(oitenta) 
hóspedes em regime pensão 
simples (com café da manhã). 
A acomodação deverá ser da 
seguinte forma: 
-Quarto: duplo. 
-Check-in: a partir das 12h do 1º 
dia do evento. 
-Check-out: até as 12h do último 
dia do evento. 

Diária 03   
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-Quantidade de quartos: 
40(quarenta). 
-Quantidade de diárias: 02(duas) 
Todos os apartamentos deverão 
ser do tipo suíte e conter, no 
mínimo, ar-condicionado, TV, 
telefone, frigobar e acesso à 
internet.  
A listagem com os nomes dos 
hóspedes e a devida composição 
para acomodações nos 
apartamentos será fornecida à 
Contratada. 
 A Contratada deverá providenciar 
o check-in antecipado, só exigindo 
a apresentação de documento 
pessoal para identificação para 
confirmação de entrada do 
hóspede.  
As contas individuais de serviços 
utilizados pelos participantes que 
não constem neste Termo de 
Referência são de inteira 
responsabilidade destes, sendo 
que o Coren/MS não se 
responsabilizará por eventuais 
danos e/ou despesas adicionais, 
por exemplo: frigobar, 
telefonemas, bebidas, fax’s, 
lavanderia etc., cabendo à 
Contratada total responsabilidade 
pelo controle e cobrança.  

12 SERVIÇO DE 
BUFFET PARA 

COFFEE-BREAK 

Os coffees-break deverão ser 
servidos no 2º e 3º dias do evento 

para 300 pessoas, sendo o 
cardápio: 
. ENROLADINHO DE PRESUNTO E 
QUEIJO 
. ESFIRRA DE CARNE  
. TROUXINHA DE FRANGO E 
CATUPIRY 
. BOLINHA DE QUEIJO 
. PASTELZINHO DE QUEJO  
. PÃO ITALIANO  
. COXINHA 
. SANDUICHE NATURAL  

Unidade 04   



 
 
 
  
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

50 

02 TIPOS DE BOLO COM 
COBERTURA   
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 
. CAFÉ  
. CHÁ GELADO  
OBS.: O buffet deverá 
disponibilizar água mineral 
também para mesa de 
autoridades durante todo o 
evento 

13 SERVIÇO DE 
BUFFET PARA 

ALMOÇO 

Os almoços deverão ser servidos 
no 2º e 3º dias do evento para 

300 pessoas, sendo o cardápio: 
. 02 TIPOS DE ARROZ 
. 02 TIPOS DE FEIJÃO  
. 01 TIPO DE MASSA (canelone 
,lasanha , penne ao molho 
branco, espaguete a carbonária 
ou rondeli ) 
. 01 TIPO DE GUARNIÇÃO (batata 
rustica , legumes gratinado com 
ervas finas , farofa a brasileira   
purê ou suflê) 
. 01 tipo de carne vermelha de 
qualidade (file mignon ou alcatra)  
. 01 tipo de carne branca (file de 
frango ou peixe)  
. 05 tipos de saladas  
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 

Unidade 02   

14 SERVIÇO DE 
BUFFER PARA 

JANTAR 

Os jantares deverão ser servidos 

no 2º e 3º dias do evento para 80 
pessoas, sendo o cardápio: 
. 02 TIPOS DE ARROZ 
. 02 TIPOS DE FEIJÃO  
. 01 TIPO DE MASSA (canelone 
,lasanha , penne ao molho 
branco, espaguete a carbonária 
ou rondeli ) 

Unidade 02   
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. 01 TIPO DE GUARNIÇÃO (batata 
rustica , legumes gratinado com 
ervas finas , farofa a brasileira   
purê ou suflê) 
. 01 tipo de carne vermelha de 
qualidade (file mignon ou alcatra)  
. 01 tipo de carne branca (file de 
frango ou peixe)  
. 05 tipos de saladas  
BEBIDAS 
. 02 TIPOS DE SUCOS NATURAIS  
. 03 TIPOS DE REFRIGERANTE 
SENDO 01 ZERO  
. AGUA MINERAL 

VALOR TOTAL  

 

 

1. Caso sejamos os vencedores do certame e transcorridos  todos os  trâmites legais 
desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo sessenta dias)________________________________ 
 
Razão 

Social:_____________________________________________________________________ 
 
CNPJ:_____________________________________________________________________ 
 
Endereço eletrônico (e-mail):___________________________________________________ 
 
Tel/Fax:____________________________________________________________________ 
 
CEP:_______________________________________________________________________ 
 
Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ______________________ 

 
Agência: _________________________C/C: _______________________________________ 
 

 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CEP:_________________Cidade:________________________ UF:____________________ 
 
CPF:_______________________________________________________________________ 
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Cargo/Função:_____________________________________________________________ 
 
Carteira de ldentificação nº:___________________________________________________ 
 
Expedido por:______________________________________________________________ 
 
Naturalidade:______________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
 

Assinatura 
 

 


