
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Conselho Regional de Química 12 Região 
Goiás, Distrito Federal e Tocantins 

 
 
1. Objeto: 
 
Contratação de empresa para confecção imediata de materiais gráficos (banners e folders) para o Conselho 
Regional de Química. 
 
2. Justificativa: 
 
Tendo em vista a constante presença dos representantes do CRQ-XII em palestras e simpósios realizados 
pelas faculdades, universidades e outros institutos de cursos técnicos da região de Goiás, Distrito Federal e 
Tocantins, surge-se a necessidade de apresentar para os participantes destes eventos qual a finalidade do 
CRQ-XII, sua atuação e importância para a sociedade. 
Assim exposto, o CRQ-XII resolveu confeccionar banners e folders para disponibilizar em eventos em que se 
fizer presente, para atender as finalidades acima justificadas. 
 
Os modelos para confecção são os que seguem abaixo: 
 

Item 

Quantidade 
para 

entrega 
imediata 

Unidade Descrição 
Valor 

estimado 
R$ 

Valor 
Total 

estimado 
R$ 

1 1 Und 

Banner modelo (1) fl. 5 em lona com bastão e cordão branco nas 
medidas 100 altura x 0,90 largura, em 4x0 cores (arte a ser 
encaminhada).  
O banner deverá  
ser entregue no prazo máximo de dois dias após envio da arte. 
Qualquer erro ou má impressão identificada deverá ser corrigida 
no prazo de 24 horas. 

  

2 1 Und 

Banner modelo (2) fl.6 em lona com bastão e cordão branco nas 
medidas 100 altura x 0,90 largura, em 4x0 cores (arte a ser 
encaminhada).  
O banner deverá  
ser entregue no prazo máximo de dois dias após envio da arte. 
Qualquer erro ou má impressão identificada deverá ser corrigida 
no prazo de 24 horas. 

  

3 10.000 Unid 

Folder (modelos nas fls. 7 e 8) no formato aberto 24 x 20 cm e 
fechado 12 x 20 cm, em 4x4 cores, papel couche liso 150 g/m2, 
acabamento refile simples e uma (1) dobra. 
 
O CRQ-XII fornecerá a arte, onde, caso necessário, deverá ser 
finalizada a diagramação e ajustes pela contratada. 
Será exigido prova (modelo/piloto) para este item. A entrega da 
prova deverá ocorrer no prazo máximo de até dois dias após a 
entrega do pedido. 
 
 O prazo para a entrega do material final deverá ocorrer em até 
cinco dias a contar a partir da data de entrega da última prova 
corrigida e aprovada. 

  



 

 

 
3. Das propostas: 
 
Será postado no site do CRQ-XII este termo de referência para quaisquer interessados que atendem este TR 
encaminhar proposta nos moldes acima. 
 
Será também encaminhado para e-mails de empresas prestadoras de serviços gráficos constantes em nosso 
banco de dados, oriundos de outras contratações e também localizados na internet. 
 
4. Do julgamento da proposta: 
 
A empresa que apresentar o menor preço após as pesquisas realizadas pelo departamento de compras do 
CRQ-XII, conforme informado acima, será comunicada para apresentar as certidões exigidas no item 
(certidões) para contratação. 
 
Quaisquer interessados poderão solicitar vistas ao processo de compras para dirimir suas dúvidas, antes e 
depois da contratação, de segunda a sexta feiras das 9:00 às 16:00. 
 
Após verificadas as habilitações nos termos da Lei 8666/93, a empresa vencedora da melhor proposta será 
comunicada e formalizado ordem de compras autorizado a confecção do material nos termos deste TR. 
 
5. Do pedido: 
 
O pedido será único com as quantidades total previstas neste TR; será realizado via e-mail, com pedido de que 
a contratante acuse o recebimento. 
 
Caso a contratada não acuse o recebimento, será comunicado via telefone o envio do pedido para o e-mail, 
onde será anotado pelo fiscal deste contrato a data, hora e funcionário da contratada que realizou o 
atendimento. A partir de então, começará a contar os prazos para todos os efeitos do contrato, conforme este 
Termo de referência 
 
6. Da entrega: 
 
Após a confecção do material os mesmos deverão ser entregues em até 5 dias corrido após a aprovação do 
modelo piloto, na sede do CRQ-XII em Goiânia, na rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor Marista. 
 
7. Do pagamento: 
 
Após entrega e recebido definitivo do material com a respectiva nota fiscal no nome da empresa contratada, 
devidamente atestado pelo CRQ-XII, o pagamento será realizada no prazo de até 10 (dez) dias, via depósito 
bancário ou boleto. 
 
8. Da dotação orçamentária: 
 
As despesas correrão por conta dos recursos orçamentários previstos na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.39.053 - 
Serviços Gráficos deste CRQ-XII. 
 
9. Certidões para contratação: 



 

 

 
Apresentar certidões negativas de débitos que podem ser obtidos em consulta com o CNPJ da empresa nos 
links abaixo: 
 
Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.as
p?Tipo=1 

Estadual: http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/ 
  
Municipal: http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=sccer 

FGTS: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 
  
Trabalhista: http://www.tst.jus.br/certidao 
 
Os links fornecidos acima são para as empresas localizadas em Goiás que por ventura venham a ser 
vencedoras desta cotação. Caso empresas de outro estado venha a ser vencedora desta cotação, deverão 
realizar as consultas nas fazendas respectivas dos seus estados. 

10. Das Penalidades: 

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contrata estará sujeito às 
seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa: 

Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo 
para a Administração 

Multas: 

a) de 5% (cinco por cento) sobre a parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias, por dia 
de atraso no prazo contratual de entrega ou substituição. 

b) de 7% (sete por cento) sobre o valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada no item anterior, e aplicada em dobro na sua reincidência. 

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada do 
vencedor das propostas em retirar ou em firmar o instrumento de contrato, ou deixar de apresentar os 
documentos exigidos para sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas. 

d) de 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida do contrato, pela recusa em 
substituir qualquer material rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa caso a substituição 
não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou 
defeito. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/
http://www.goiania.go.gov.br/sistemas/saces/asp/saces00000f0.asp?sigla=sccer
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da 
respectiva intimação. 

As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e contratar com 
a União, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. 
Se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 
cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

Outras dúvidas serão dirimidas pela comissão de Compras e Licitação deste CRQ-XII. 
 

Goiânia 28 de setembro de 2018. 
 
 

 
Willian Ferreira Gomes 

Presidente da Comissão de Licitação e Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conselho Regional de Química XII Região
Goiás - Distrito Federal - Tocantins 

Trabalhando para garantir a qualidade de vida

Registro

O registro é concedido  ao portador de diploma de curso superior ou técnico 
na área da química, devidamente registrado no MEC. Ao se registrar o 
profissional se torna habilitado para exercer suas funções de químico no 
mercado de trabalho, conforme suas atribuições.
A empresa que atua na área da química  também deve se registrar no CRQ. 
Para isso é necessário, além da formalização da solicitação de registro, a 
indicação de profissional da química como Responsável Técnico (RT).

Anuidade

A anuidade é a taxa recolhida dos profissionais e das empresas registradas, 
para manutenção e continuidade do trabalho de fiscalização desenvolvido pelo 

Conselho. A anuidade é cobrada a partir do ano de solicitação de registro, 
sendo que, no caso de profissional, de acordo com o nível de formação (médio 
ou superior) e no caso de empresa, conforme o capital social. A data base para 

o recolhimento da taxa é dia 31 de março do respectivo ano. 

Responsabilidade Técnica

O Responsável Técnico por uma empresa é o profissional da química, a seu 
serviço, que possui conhecimentos técnicos necessários para orientar as 
atividades na área da química. O Responsável Técnico deverá apresentar um 
dos seguintes vínculos com a empresa: ser sócio, funcionário (CLT ou 
Estatutário) ou prestador de serviços autônomos.

O profissional que atua na área da química, ainda que não seja como responsável 
técnico, deve se registrar e se manter regular junto ao CRQ. A ausência de 

registro e/ou quitação das anuidades configuram o exercício ilegal da profissão, 
sujeito a sanções aplicadas pelo Conselho, conforme a legislação do químico. 

Regularidade Profissional

Áreas de Atuação

O profissional da química possui uma ampla área de atuação, podendo exercer 
a função em diversos setores da indústria e prestação de serviços, tais como: 
abrasivos, alimentos, bebidas, biocombustíveis, celulose e papel, cosméticos, 
perfumes, explosivos, farmoquímicas, meio ambiente, perícias judiciais, 
polímeros, química forense, tintas, plásticos, açúcar e álcool, fertilizantes, 
mineração, saneantes, dedetização, têxtil, piscinas, tratamento de água e 
efluentes, entre outras.
 



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA
XII REGIÃO

Trabalhando para garantir a qualidade de vida



O CRQ-XII Região é a instituição responsável pelo
registro e fiscalização de profissionais e empresas

com atividades na área da química, nos Estados de
Goiás, Tocantins e  no Distrito Federal.

O principal objetivo da fiscalização é evitar que a
sociedade seja prejudicada pela fabricação de
produtos e execução de serviços, na área da

química, por empresas irregulares ou clandestinas,
bem como pessoas não habilitadas legalmente.

 
 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS DO QUÍMICO

Ao concluir o curso na área da química, 
o egresso deve efetuar seu registro no 

CRQ de sua jurisdição, tornando-se  
legalmente habilitado para exercer as 

suas atribuições profissionais. 
 

QUÍMICA
Bacharéis e/ou Licenciados em Química,inclusive, aqueles 
que laboram no ensino para formação (técnica ou superior) 
de profissionais químicos.

TECNOLOGIA QUÍMICA OU QUÍMICA INDUSTRIAL
Bacharéis e/ou Licenciados em Química com atribuições 
tecnológicas, os Químicos Industriais, os Tecnólogos de 
Alimentos, de Plásticos, Tecnólogo em Açúcar e Álcool, em 
Petróleo, em Petroquímica, em Cerâmica, em Laticínios, em 
Enologia, em Acabamento de Metais, em Metalurgia, em 
Tinturaria, em Análise Química Industrial, em Bioquímica 
Industrial, Tecnólogos Têxteis, e outros, cuja atividade 
profissional exija, por sua natureza, o conhecimento de 
Química. 

ENGENHARIA
Engenheiros  Químicos , de Alimentos, de Produção, de 
Armamentos, de Minas, Metalúrgica, de Petróleo, de 
Petroquímica, Têxtil, de Plásticos, Sanitaristas, Ambientais, de 
Segurança do Trabalho, de Materiais, Industriais,  de Papel e 
Celulose, de Biotecnologia, de Bioquímica, de Explosivos, e 
outros, sempre que suas atividades se situarem na área da 
Química ou que lhe sejam correlatas.

TÉCNICO
Técnicos de nível médio tais como, técnico em química, 
técnico em açúcar e álcool, técnico em alimentos, técnico em 
meio ambiente e outros, cuja atividade profissional exija, por 
sua natureza, o conhecimento de Química.

Deverão registrar-se em CRQ's, os seguintes profissionais:

CRQ-XII



 
 
Goiânia - GO
Telefone: (62) 3240 4600
Endreço: Rua Amélia Artiaga Jardim, N. 528
Setor Marista, 74.180-070
Goiânia - GO
Atendimento: das 8h às 17h
 
Brasília - DF
Telefone: (61) 3225 3777
Endreço: SCS, Quadra 6, Bloco A
Ed. José Severo, Sala 517
CEP 70.326-900, Brasília - DF
Atendimento: das 8h às 12h e  das 13h às 17h
 
Palmas - TO
Telefone: (63) 3213 1106
Endreço: 104 Sul ACSE I, N. 102
Avenida JK, Sala 11, Primeiro Andar, C.P 2574,
CEP: 77.020-970 - Palmas - TO
Atendimento: das 8 às 12h e  das 13h  às 17h
 

Onde Estamos:
 
 

 
Conselho Regional de Química XII Região

Trabalhando para garantir a qualidade de vida

CRQ-XII

 
www.crq12.gov.br
www.facebook.com/crq12


