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EDITAL DE CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO Nº 01/2021 

 

O Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região – CRT- 

02, no uso das suas atribuições legais regimentais e de conformidade com a Lei no 8.666/1993 

e suas respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados que realizará 

CREDENCIAMENTO, para realização de Parcerias com empresas e instituições, públicas ou 

privadas interessados na concessão de descontos nos serviços prestados ou fornecimento de 

bens, beneficiando os Técnicos Industriais e os Funcionários do Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais da Segunda Região (Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará), como também 

os seus dependentes, visando exclusivamente o interesse público, para formalização de Acordo 

de Cooperação/Convênio obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e normas da legislação de regência, em atenção a Portaria 

nº 29/2019, de 18 de dezembro de 2019. 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 18 de agosto de 2021 

Recebimento das propostas A partir de 19 de agosto de 2021 

Prazo para entrega das propostas Até 24 de janeiro de 2022 

Análise das propostas Até o dia 07 de fevereiro de 2022 

Assinatura do Acordo de Cooperação/Convênio Até o dia 14 de fevereiro de 2022 

Publicação das empresas conveniados 
Até 10 dias a contar da Assinatura do 

Termo de Convênio 

 

O Edital e anexos encontram-se disponíveis para download no site www.crt02.gov.br. Para 

maiores informações contate-nos pelo telefone (98) 3235-8342, no horário (08h às 17h), pelo 

e-mail: geovane.rios@crt02.gov.br ou faça-nos uma visita na Av. Coronel Colares Moreira, 5º 
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andar (sala 512) Edifício São Luís Multiempresarial, Bairro Jardim Renascença, São Luís (MA) 

– CEP: 65.075-441 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui-se como objeto deste instrumento o credenciamento e cadastramento de 

empresas e instituições, públicas ou privadas interessadas na concessão de descontos nos serviços 

prestados no que se refere ao Ensino Técnico - Profissionalizante, Universidades Públicas e 

privadas, Redes de Farmácias, Lojas de Departamentos, lojas de Confecção, Hospitais e Clínicas 

de saúde em geral, Clínicas Odontológicas, Clínicas Estéticas, Salões de Beleza, Supermercados, 

como também empresas de Plano de Saúde, Empresas de Serviço Pré – Hospitalar de Urgência 

e Emergência Clubes Sociais Recreativos,  Empresas de transporte de pessoas, Academias, 

Óticas, Empresas de Turismos, Empresas de Entretenimento, Bares, Restaurantes e Lanchonetes, Lojas 

de Veículos Automotores, Rede hoteleira, Órgãos Públicos, Empresas Privadas em geral, Empresas 

Públicas e Casas de Shows, que possam fornecer produtos/bens e/ou serviços, beneficiando com 

descontos, dentre outras vantagens, os Técnicos Industriais do CRT-02 (AP, PA, MA, PI, CE), os 

funcionários e seus dependentes. Espera-se exclusivamente firmar convênios com entidades 

públicas e privadas na concessão de vantagens e outros instrumentos legais para valoração e 

qualificação profissional. 

2. DOS BENEFICIÁRIOS 

2.1. Os beneficiários serão os profissionais Técnicos Industriais registrados no Conselho 

Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região – CRT-02 e adimplentes com suas 

anuidades, identificados através da apresentação da cédula de identidade profissional do titular 

deste Conselho, os funcionários e seus dependentes. 

2.2. Cessará o direito aos benefícios objeto deste Edital ao profissional que cancelar sua 

inscrição CRT-02. 

3. DOS DESCONTOS E DO PAGAMENTO 



 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIÃO – CRT-02 

(AMAPÁ, CEARÁ, MARANHÃO, PARÁ e PIAUÍ) 

 

Av. Coronel Colares Moreira, 5º Andar, Sala 512 – Edif. São Luís Multiempresarial, Jd. Renascença 

CEP: 65075-441 – São Luís – MA, Tel.: (98) 3235-8342 

 

3.1. O desconto incidirá sobre o pagamento a ser realizado diretamente pelo funcionário do 

CRT-02 ou profissional técnico industrial, no ato da aquisição dos bens e/ ou produtos ou 

contratação dos serviços, nos estabelecimentos previamente estabelecidos pelo credenciado. 

3.2. Para a concessão dos descontos deverá ser exigida a apresentação da cédula de 

identificação profissional ou identificação de vínculo funcional com Conselho. 

3.3. Os convênios e parcerias decorrentes desse procedimento ocorrerão sem qualquer ônus 

financeiro ou repasse de valores entre as partes. 

3.4. O CRT-02 não se responsabilizará por nenhum pagamento ou nenhuma insolvência de 

crédito de seus registrados junto a credenciada. No caso de devolução de cheques ou qualquer 

outra forma de inadimplemento por parte dos beneficiários pelo presente instrumento, a 

credenciada deverá utilizar-se dos meios legais existentes para a recuperação de seu crédito, sem 

quaisquer ônus ao CRT-02. 

4. DAS CONDICÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. As empresas e instituições, públicas ou privadas que se interessarem em participar do 

presente credenciamento deverão apresentar ao CRT-02 a seguinte documentação: 

I. Registro comercial no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

III. Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os mesmos dados) do 

representante legal responsável pela assinatura do Acordo de Cooperação/ Convênio; 

IV. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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V. Prova de inscrição Estadual, se houver; 

VI. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Município, relativo ao domicilio ou 

sede da Credenciada, pertinente ao seu ramo de atividade, se houver; 

VII. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

VIII. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

IX. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

X. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

XI. Registro nos órgãos competentes de acordo com o tipo de atividade; 

XII. Declaração, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que também não emprega menor de dezesseis anos, conforme disposto 

no inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99. 

4.2. Todos os documentos listados no item 4.1 que dizem respeito aos de Regularidade Fiscal 

deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade. 

5. DO PROCEDIMENTO 
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5.1. A proposta de Convênio e Parceria contendo os descontos assumidos pela Credenciada, 

bem como os documentos em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em 

Cartório de Notas e Ofício competente, ou por servidor do Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais – Segunda Região, à vista dos originais, deverão ser encaminhados ao e-mail 

geovane.rios@crt02.gov.br. 

5.2. Os documentos apresentados pelas empresas e instituições, públicas ou privadas que se 

interessarem em participar do presente credenciamento serão remetidos pela Presidência à 

Assessoria Jurídica do CRT-02, para análise, e constatando a regularidade dos mesmos, retornará 

à Presidência para decisão sobre o deferimento ou não do pedido, até o dia 07 de fevereiro de 

2022. 

5.3. No caso de deferimento, será convocado para assinatura do ACORDO DE 

COOPERAÇÃO/CONVÊNIO a ser assinado pelo representante legal da Credenciada. 

5.4. O pedido de credenciamento poderá se indeferido justificadamente pela Presidência do 

CRT-02, se entender que a adesão não se coaduna com as finalidades institucionais desta 

Autarquia de Conselho Profissional, previstas em lei e no Plano de Ação anual, ou, ainda, fere 

princípios da Administração Pública. 

6. DAS RESPONSABILIDADES 

6.1. Das responsabilidades do CRT- 02: 

6.1.1. O CRT-02 se responsabiliza em divulgar as empresas Credenciadas e os respectivos 

descontos aos profissionais registrados através de seus meios de comunicação institucionais (site, 

revista, newsletter, redes sociais e outros pertinentes), sem qualquer ônus a Credenciada. 

6.2. Das responsabilidades da (s) Credenciada (s) 
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6.2.1. A Credenciada se responsabilizará a cumprir o Acordo de Cooperação/ Convênio, 

especialmente a concessão do desconto ora consignado, sob pena de rescisão unilateral pelo 

CRT-02. 

6.2.2. Disponibilizar ao CRT-02, material gráfico e/ou digital para divulgação dos produtos 

ou serviços oferecidos, que promoverá a divulgação do convênio em seus veículos oficiais; 

6.2.3. Solicitar apresentação da carteira profissional, bem como, proceder consulta da 

adimplência do profissional técnico que busque a Credenciada por meio de link público a ser 

informado pelo Conselho e, no caso, de funcionário, a comprovação de vínculo com a entidade; 

6.2.4. A Credenciada informará ao CRT-02, semestralmente, a relação dos técnicos industriais 

inscritos regulares e funcionários do Conselho que adquiriram produtos ou utilizaram os serviços, 

a fim de levantamento sobre a adesão de usuários. 

6.2.5. A Credenciada deverá autorizar a utilização por parte do CRT-02 da sua logomarca e 

deverá encaminhá-la, em forma de arquivo, para a divulgação do credenciamento no site 

institucional e utilização nas divulgações dos benefícios aos profissionais técnicos, funcionários 

e seus dependentes por outros meios de comunicação a serem utilizados, quando de interesse do 

CRT-02. 

6.2.6. Não será instituída qualquer vinculação funcional com os empregados das 

Credenciadas, sendo obrigação de cada uma responsabilizar-se por todos os encargos de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal e securitárias decorrentes. 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1. O Edital de Credenciamento terá validade até o encerramento da entrega das propostas 

de Convênio e Parceria. 

8. DA RESCISÃO 
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8.1. As partes poderão rescindir o presente credenciamento, a qualquer tempo, desde que 

notifiquem a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja 

possível informar publicamente os beneficiários. 

8.2. O credenciamento também será rescindido, por exclusivo critério do CRT-02, caso se 

verifique qualquer das hipóteses relacionadas abaixo: 

I. Falência ou insolvência do credenciado; 

II. Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações da Credenciada; 

III. Denegação ou supressão das vantagens outorgadas aos usuários do credenciamento sem 

justa causa; 

IV. Alteração da razão social ou modificação da finalidade ou de estrutura da Credenciada, 

que prejudique ou impossibilite o oferecimento das vantagens ora estabelecidas; e 

V. Descumprimento de qualquer cláusula contida no presente edital. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Este procedimento será processado e julgado com observância da Lei no 8.666/93 e suas 

alterações. 

9.2. Todas as informações e comunicações entre as Credenciadas e o CRT-02 deverão ser 

realizadas por escrito, formalmente, remetidas aos gestores, por meio do e-mail do gerente 

administrativo: geovane.rios@crt02.gov.br. 

9.3. O presente Edital e a proposta de Convênio e Parceria serão partes integrantes do Acordo 

de Cooperação. 
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9.4. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei no 8.666/93, nos 

princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir 

lacunas existentes. 

9.5. Não se estabelece, por força deste credenciamento, nenhum tipo de sociedade, 

Consórcio, agenciamento, responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes. 

9.6. Todas as comunicações entre as partes, modificação, alteração ou aditamento ao 

presente instrumento, apenas terão validade se realizadas por escrito, formalmente, devidamente 

protocoladas e assinadas pelas partes. 

9.7. A critério exclusivo do CRT-02 o presente regulamento poderá ser alterado e/ou 

complementado, a qualquer tempo. 

9.8. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de São Luís - MA, como competente para 

solucionar eventuais pendências decorrentes do presente credenciamento, com renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

9.9. Maiores informações poderão ser prestadas aos interessados pelo e-mail 

geovane.rios@crt02.gov.br, pelo site www.crt02.gov.br, bem como pelo telefone (98) 3235- 

8342. 

9.10. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  

Anexo I — Minuta do Acordo de Cooperação/Convênio; 

Anexo II — Propostas de Convênio e Parceria; 

 

São Luís - MA, 10 de agosto de 2021. 

 

 

JOÃO BATISTA SOUZA 

Presidente do CRT - 02 


