
 
 

EDITAL 01/2016-CREA-MS 

REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA APOIO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS 

ORIUNDOS DAS ENTIDADES REGIONAIS COM REGISTRO REGULAR NO CREA-MS, HOMOLOGADO PELO 

CONFEA. 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- Crea-MS estará acolhendo propostas para apoio financeiro na 

execução de projetos de interesse do Sistema oriundos das entidades regionais com registro regular no Crea-MS, 

homologado pelo Confea, na forma e condições estabelecidas no presente edital, através do programa de apoio ás 

entidades regionais III – D do Prodesu (Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea-Crea e Mútua). 

 

1. OBJETIVO 

O presente Edital tem por objetivo qualificar propostas para concessão de apoio financeiro para execução de projetos 

de interesse do Sistema Confea/Crea, oriundos das entidades regionais, na forma e condições estabelecidas no 

presente edital. 

Tais projetos devem ter como objetivo o aperfeiçoamento técnico e cultural, das profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea e o fortalecimento de sua respectiva fiscalização, a divulgação do Código de Ética Profissional. 

 

1.1. Objetivos Específicos  

Cada projeto deve abranger no seu escopo os seguintes aspectos: 

Promover a divulgação das profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea por meio de eventos científicos, culturais e 

tecnológicos. 

Promover o aperfeiçoamento das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e sua respectiva fiscalização. 

Fomentar a participação dos profissionais na formulação de políticas públicas que envolvam o exercício das profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Divulgação da legislação do Sistema Confea/Crea e Mútua. 

Fortalecer a atuação das entidades regionais nas ações de debate e produção técnica dos temas de interesse das 
áreas profissionais abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 
 
Promover a participação da comunidade profissional no debate da normatização da atividade e regulamentação do 
exercício profissional. 
 

2. ELEGIBILIDADE DAS ENTIDADES PARTICIPANTES  

Entidades Proponentes/Convenente: Entidades regionais com registro regular no Crea-MS, homologado pelo Confea. 

2.1. Regularidade da entidade perante o Sistema Confea/Crea. 

2.2. Documentos necessários para habilitação das entidades participantes:  

a) Prova de inscrição no CNPJ;  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Distrital ou Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

equivalente na forma da Lei. 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS. 

d) Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



 
 
e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União. 

f) Declaração expressa da entidade interessada, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que não se encontra 

em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta, bem 

como Sistema Confea/Crea/Mútua. 

g) Ata de eleição da atual diretoria, registrada em cartório;  

h) Documento contendo endereço, telefone, e-mail da entidade e cópias autenticadas da carteira de identidade e do 

CPF/MF do representante legal da entidade. 

i) Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

j) Declaração expressa do Convenente, por seu representante legal, que a entidade dispõe de capacidade técnica-

operacional necessária à execução do Plano de Trabalho ora apresentado; 

k) Relação Anual de Informação Social – RAIS; 

L) Informação à Previdência Social – GFIP. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA  

As propostas serão apresentadas mediante inscrição e preenchimento de formulário por parte do Proponente e 

deverão conter informações que demonstrem qualificação para o desenvolvimento das atividades previstas. 

3.1. Características dos Projetos passíveis de serem apoiados. 

Eventos que estejam alinhados com os objetivos específicos deste edital e que contemplem os formatos de encontros 

profissionais, seminários, cursos e palestras. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 

Os projetos, um para cada entidade de classe, apoiados pelo Crea-MS, receberão aporte máximo de valores previstos 

da seguinte forma:  

a) Encontros Profissionais e Seminários: 

a.1.  Com até 8 (oito) horas de duração e no máximo 100 (cem) pessoas - R$ 8.000,00; 

a.2.  Acima de 8 (oito) horas de duração e no máximo 100 (cem) pessoas - R$ 10.000,00; 

a.3.  Com até 8 (oito) horas de duração e a partir de 101 (cento e uma) pessoas - R$ 12.000,00; 

a.4.  Acima de 8 (oito) horas de duração e a partir de 101 (cento e uma) pessoas - R$ 16.000,00. 

b) Cursos: 

           

      b.1. Com até 16 (dezesseis) horas de duração e no máximo 30 (trinta) pessoas -R$ 5.000,00; 

 

      b.2. Acima de 16 (dezesseis) horas e no máximo 30 (trinta) pessoas - R$ 7.000,00; 

 

      b.3. Com até 16 (dezesseis) horas de duração e a partir de 31 (trinta e uma) pessoas – R$ 9.000,00; 

 

      b.4. Acima de 16 (dezesseis) horas e a partir de 31 (trinta e uma) pessoas - R$ 12.000,00. 

 



 
 

 

c) Palestras: 

 

     c.1. Com até 2 (duas) horas de duração e no máximo 100 (cem) pessoas -R$ 3.000,00; 

 

     c.2. Acima de 2 (duas) horas de duração e no máximo 100(cem) pessoas – R$ 4.000,00. 

 

     c.3. Com até 2 (duas) horas de duração e a partir de 101 (cento e uma) pessoas – R$ 5.000,00; 

  

     c.4. Acima de 2 (duas) horas e a partir de 101 (cento e uma) pessoas – R$ 6.500,00. 

Os recursos serão liberados respeitando a disponibilidade orçamentária do Crea-MS. 

 

5. OUTROS RECURSOS DESTINADOS AO EVENTO 

Outras entidades, inclusive de caráter privado, poderão aportar ao evento recursos financeiras. 

 

6. PRAZOS 

Lançamento do Edital 04/03/2016 
Disponibilização do modelo eletrônico 04/03/2016 
Data final para envio da proposta (1) 24/03/2016 
Data final para recebimento da cópia impressa (2) 26/03/2016 
Prazo final para protocolo no Confea 30/03/2016 

 

 
(1) O horário para envio da versão eletrônica na data limite para apresentação das propostas é até às 18h 
(horário de MS). 
 

(2) a cópia impressa da documentação deverá ser protocolizada na sede do CREA-MS até às 18h do dia 

24/03/2016. 

 

 

6.1 Prazo de execução do Projeto 

Os eventos propostos deverão ser realizados no ano vigente e necessariamente a partir do mês de junho, em 

função das necessárias aprovações dos projetos pelo plenário do Confea. 

 

7. DESPESAS APOIÁVEIS  

Poderão ser apoiada, em observância á legislação em vigor á época da aprovação do projeto, as seguintes despesas: 

transporte/deslocamento de palestrantes, hospedagem e honorários de palestrantes, serviços gráficos e audiovisuais, 

vinculados ao evento. 

 

8. PROCEDIMENTOS 

8.1. Apresentação das propostas 

8.1.1 As propostas deverão ser enviadas através da internet, até a data limite estabelecida no item 6, por meio do e-

mail: dri@creams.org.br com cópia para luciana.macedo@creams.org.br . 

Adicionalmente, é obrigatório o envio ao CREA-MS de 02 cópias impressas da proposta, assinada pelo presidente da 

entidade e pelo coordenador do projeto, para comprovação dos compromissos estabelecidos, além de cópias dos 
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documentos de habilitação descritos no item 2.2 deste edital, bem como a apresentação dos três orçamentos de cada 

despesa a ser realizada pela entidade. 

As propostas deverão ser impressas em papel A4 e apresentadas sem nenhum tipo de encadernação. Às cópias 

impressas, remetidas pelo correio, poderão ser anexados outros documentos e informações consideradas relevantes 

para análise do pleito, até um limite total de 50 (cinquenta) folhas. 

A documentação poderá ser enviada pelo correio (contendo o destinatário com endereço completo) ou protocolizada 

diretamente no Crea-MS, respeitando o disposto no item 6 deste Edital. 

Edital CREA-MS 

(sigla proponente) / (sigla projeto) 

Crea – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  

DRI - Departamento de Relações Institucionais.  

Endereço: Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo.  

CEP: 79010-840 - Campo Grande / MS 

Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos 

adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pelo Crea-MS. 

8.2 Avaliação 

As propostas serão analisadas pelo DRI-Departamento de Relações Institucionais e aprovadas pela Diretoria. 

O não atendimento a quaisquer das exigências especificadas neste Edital implicará na desclassificação automática da 

proposta. 

A análise observará os seguintes critérios: 

Mérito e abrangência do tema para o Sistema Confea/Crea, especialmente ao Crea-MS 
Viabilidade do cronograma físico e prazos para execução apresentados pela proposta 
Adequação do orçamento e cronograma de desembolso aos objetivos da proposta 
Abrangência do projeto: número de profissionais do Sistema Confea/Crea contemplados no projeto 

 

8.3 Contratação  

As condições para a contratação de cada projeto serão definidas em função das recomendações técnicas, jurídicas e 

financeiras do Crea-MS, e com base nas orientações da Diretoria e de acordo com a qualidade e a quantidade de 

propostas passíveis de aprovação. 

Os recursos para a execução dos projetos selecionados serão comprometidos através de convênios a serem 

celebrados entre o Crea-MS e as Entidades Proponentes, que figurarão nos convênios com a denominação de 

Convenentes. Para a assinatura dos Convênios pelo Crea-MS as entidades selecionadas deverão comprovar sua 

situação de regularidade, apresentando os documentos listados no item 2 deste Edital ou Legislação Federal em vigor 

à época, entre eles: 

- Certidão Conjunta Negativa relativa a Débitos de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

- Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

- Certidão Negativa de Débito – CND, ou certidão positiva com efeitos de negativa, junto ao INSS; 

- Documento contendo a conta bancária em nome da entidade, constando o banco, o número da agência e número da 

conta específica para o evento. 

 



 
 
8.4 Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos apoiados será feito pelo Crea-MS, através de visitas de 

acompanhamento, reuniões técnicas ou outros mecanismos de avaliação, a critério do Crea-MS. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As decisões proferidas pelo Plenário do Crea-MS são terminativas. 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

O Crea-MS reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

 

Campo Grande, 04 de março de 2016. 

 

 

DIRSON ARTUR FREITAG 
Presidente 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
 


