
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 16ª REGIÃO – ES 
CARTA CONVITE Nº001/2015  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 016/2015 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  
 
 

 

 Razão Social:  

 CNPJ N.º  

 Endereço:  

 E-mail:  

 Cidade: 

 Estado: 

 Telefone:  

 Fax:  

 Pessoa para contato:  

 

 Recebi do Conselho Regional de Psicologia O EDITAL DE CARTA CONVITE CRP 

N.º 001/2015, cujos envelopes de proposta e documentação serão apresentados às 10h00 

(Dez horas) do dia 25 de junho de 2015, na sede do CRP, situado à Rua Ferreira Coelho, nº 

330, Edifício Eldorado Center, Sala 806, Vitória/ES. 

 

Local:                                          . 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 

 

 Visando comunicação futura entre o Conselho Regional de Psicologia (CRP) e a licitante, 

solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao CRP por 

meio do fax (027) 3324-2806 ou e-mail: licitacao@crp16.org.br. 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 
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O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO – ESPIRITO SANTO, Autarquia 
Federal, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.964.242/000181, com sede na R Desembargador Ferreira 
Coelho, n.º 330, Salas: 804,805,806,807, 808;, Praia do Suá, em Vitória/ES, CEP 29.052210, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações que realizará Licitação Pública, na Modalidade CARTA-CONVITE, na forma de 
execução indireta e sob o regime de empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, com a finalidade de contratar pessoa jurídica para a prestação de serviços de 
Organização e Avaliação Patrimonial, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no que couber a Lei Complementar 123/2006 e suas 
respectivas alterações, segundo as condições estabelecidas neste Edital, nos seus anexos e na 
minuta de contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestar 
serviço de Organização e Avaliação Patrimonial, contemplando os seguintes serviços: 
 
a) Estruturação da base contábil; 
b) Inventário do Ativo Imobilizado; 
c) Avaliação Patrimonial de bens, conforme Lei 11.638/07; 
d) Determinação da Vida Útil dos bens; 
e) Realização de testes de Impairment. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderá participar da licitação empresas convidadas ou não, que satisfaçam às exigências 
concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica, e que tenham 
manifestado interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura e em 
conformidade com o edital. 
 
2.2 Encontram-se impedidos de participar do presente certame as empresas:  
 
a) Declaradas inidôneas por ato do poder público;  
b) Sob processo de falência ou concordata;  
c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
2.3 Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o processo licitatório, 
deverá formalizar uma carta de credenciamento/procuração, conforme modelo constante no 
anexo V, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data de abertura do envelope 
1, reconhecida em cartório, mediante apresentação de cópia da Carteira de Identidade. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
Os envelopes contendo a documentação e a proposta deverá ser entregue na sede do 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16° REGIÃO - ES, Autarquia Federal, R 
Desembargador Ferreira coelho, n.º 330, salas: 804,805,806,807, 808;, Praia do Suá, em 
Vitória/ES, CEP 29.052210, em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação, até as 
09h30min, do dia 25.06.2015.  
 
3.1 A documentação e a proposta serão recebidas pela Comissão de Licitações, em DOIS 
envelopes distintos, contendo, em sua parte externa e frontal, a seguinte inscrição: 
 

 



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 16ª REGIÃO – ES 
CARTA CONVITE Nº001/2015  

PROCESSO LICITATÓRIO nº 016/2015 
 

 

Ao CRP16/ES 
COMISSÃO DESIGNADA DE LICITAÇÃO 

CONVITE N.º 001/2015 
ENVELOPE Nº 01 DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA 
 

Ao CRP16/ES 
COMISSÃO DESIGNADA DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2015 
ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA 

PROPONENTE: NOME COMPLETO DA EMPRESA 
 
3.2 O ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO – deverá conter os seguintes documentos, 
apresentadas por cópias autenticadas por cartório ou por servidor público designado, desde que 
acompanhadas dos originais: 
 
3.2.1. Habilitação Jurídica e de regularidade fiscal  
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, em se 
tratando de sociedades comerciais ou no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);  
c) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
d) Prova de regularidade com a União, através da apresentação de Certidão Negativa da Dívida 
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Certidão de 
regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede do licitante;  
e) Certidão de regularidade de débito com Fazenda Municipal, da sede da licitante autenticada, 
se não for emitida via internet;  
f) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);  
g) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da sede da licitante;  
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei 12.440 de 07.07.2011.  
Obs: As certidões estão sujeitas às verificações quanto a sua autenticidade na Internet.  
 
 
 
3.2.2. Qualificação Econômica Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, passada pelo Distribuidor Judicial da sede da 
proponente autenticada, se for cópia;  
Obs: Se a certidão não constar prazo de validade, será considerada 90 (noventa) dias, 
após sua emissão.  
 
3.2.3. Qualificação Técnica  
 

a) Comprovar com no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
de direito público que comprove ter realizado serviços pertinentes ao objeto desse 
convite. 

b) registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
 
3.3. A licitante deverá apresentar, conforme modelos constantes nos Anexos II, III e IV, 
declaração:  
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a) De inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da 
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores;  
b) De que não está inadimplente com fornecimento de itens ou descumprimento de Contrato 
junto à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, não configurando como tal as 
licitantes que solicitaram, formalmente, prorrogação de prazo, desde que este tenha sido 
devidamente acatado;  
c) Declaração de inexistência, em seu quadro de pessoal, de empregado(s) menor(es) de 18 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da 
Constituição Federal, inciso V, artigo 27, da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.4. O ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA – deverá conter proposta financeira de forma clara, sem 
rasuras, borrões ou emendas. Os valores devem ser expressos em moeda corrente nacional, 
limitada a expressão em centavos em duas casas decimais. 
 
3.5. Da participação de microempresas e de empresas de pequeno porte que quiserem 
usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar n.º 123/06.  
 
3.5.1 As empresas enquadradas na condição de micro empresa - ME ou empresa de pequeno 
porte - EPP, conforme art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que pretenderem fazer jus ao 
tratamento diferenciado e favorecido, deverão apresentar declaração emitida por contador da 
sede da empresa comprovando seu enquadramento. 
 
4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS  
 
4.1. Os envelopes que forem entregues e protocolados após o horário e data estabelecidos no 
item 3, serão devolvidos “fechados” ao respectivo Licitante na abertura da assembleia, o que não 
impedirá o representante de estar presente na sessão, porém não participará do processo, face 
sua inabilitação (art. 41, § 4º da Lei nº. 8.666/93).  
4.2. Em hipótese alguma serão considerados habilitados os envelopes fora de prazo de 
apresentação ou permitida a alteração, substituição do conteúdo dos mesmos ou a correção do 
que constar nos documentos das propostas.  
4.3. Poderá o Licitante desistir oficialmente da Licitação antes da abertura dos envelopes 
contendo os documentos para Habilitação, por escrito, quando serão devolvidos fechados os 
envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”.  
4.4. Nas sessões de abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e das PROPOSTAS DE 
PREÇO, somente poderão fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar 
reclamações, assinar ata ou interpor recursos, os representantes devidamente credenciados por 
Carta de Representação, Procuração ou outro documento equivalente, na forma deste Edital;  
4.5. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO serão abertos às 10h00min, do dia 
25.06.2015.  
4.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos em envelopes trocados, ou concedido 
prazo para apresentação de documentos exigidos e não inseridos no envelope correspondente. 
4.7. Será INABILITADA a licitante que deixar de apresentar, no todo ou em parte, os 
documentos exigidos no item 3.2.1 e 3.2.2 e as declarações previstas no item 3.3.  
4.8. Os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇO das empresas eliminadas na fase de 
Habilitação serão arquivados ao processo, lacrados e rubricados, desde que não tenha havido 
recurso ou, em havendo, após o seu indeferimento. 
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5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
5.1 O critério de julgamento e classificação das propostas será o menor preço global, sendo a 
classificação feita pela ordem crescente dos preços propostos.  
5.2 No caso de empate será assegurada preferência, por bens produzidos por empresas 
brasileiras, micro e pequenas empresas.  
5.3 Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, com a presença dos 
membros da comissão, devendo ser comunicados os licitantes empatados.  
5.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão 
e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração.  
5.5 Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento, e a mesma não puder ser realizada no 
mesmo dia, o resultado será divulgado aos interessados.  
5.6 O CRP16/ES fica reservado o direito de anular ou revogar a presente licitação, não cabendo 
à licitante vencedora direito a nenhuma indenização.  
5.7 Não serão consideradas as propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital.  
5.8 Somente terão direito a usar da palavra, rubricar documentos, apresentar reclamações ou 
recursos, fazer consignações e assinar atas, os licitantes ou seus representantes, devidamente 
identificados, e os membros da Comissão Permanente de Licitações. 
5.9 Se a empresa licitante se fizer representar por Procurador ou preposto, o mesmo deverá 
apresentar sua credencial ou procuração na sessão de julgamento da habilitação ou em 
qualquer momento posterior do processo. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS  
 
6.1 A documentação poderá ser apresentada em original ou por qualquer cópia autenticada por 
cartório competente e/ou servidor público designado, mediante apresentação dos originais para 
confronto, ou publicação em órgão da imprensa oficial na forma da lei.  
6.2 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar 
de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de (90) noventa 
dias, a partir da data de sua expedição.  
6.3 Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela Comissão de Licitações. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
7.1 Abertas, rubricadas e lidas as propostas, a Comissão poderá julgá-las em outra reunião, se 
assim achar conveniente.  
7.2 As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste Edital serão 
classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se vencedor dentre os 
qualificados, o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. Serão desconsideradas as 
propostas que forem manifestadamente inexeqüíveis ou excessivas.  
7.3 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, poderão ser 
concedidos, de acordo como § 3.º do art. 48 da Lei 8.666/93, 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme o caso, escoimadas das 
causas determinantes da inabilitação ou desclassificação. 
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 
8.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação a presente licitação, ou ainda para impugnar este edital observado o 
disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
8.2 A presidente da Comissão de Licitações deverá decidir sobre a impugnação, se possível, 
antes da abertura do certame.  
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8.3 Quando acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização desta licitação.  
8.4 A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do certame, 
até o trânsito em julgado da pertinente decisão.  
8.5 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o CRP16/ES, a 
LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes com 
as propostas, nos termos do art. 41, parágrafo 2.º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
9.1 A despesa resultante deste procedimento licitatório correrá à conta do orçamento do 
exercício 2015, da seguinte dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados 
p/Terceiros.         
                                                                                                   
10. DO PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO  
 
10.1 O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação do vencedor, através de notificação encaminhada por intermédio de ofício oriundo 
deste Conselho.  
10.2 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou entidade 
vencedora (diretor, sócio ou procurador), mediante apresentação do contrato social ou 
procuração e cédula de identidade do representante. 
10.3 A critério da Administração, o prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma 
vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.  
10.4 Os serviços terão início imediato à expedição de autorização para execução a ser emitido 
pelo CRP16-ES. 
 
11. DO PRAZO  
 
11.1 O serviço deve ser executado em até 90(noventa) dias após a assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por igual período através de termo aditivo. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
12.1 O pagamento será efetuado ao final da prestação de serviço.  
 
13. DOS RECURSOS  
 
13.1. Do resultado do julgamento da habilitação e das propostas caberá recurso na forma do 
artigo 109, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.  
13.2. Os recursos deverão ser interpostos, nos termos do art. 109, § 6.º, da Lei 8.666/93, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação da decisão da Comissão de 
Licitações, protocolados junto ao CRP/16ª-ES.  
13.3. Os recursos deverão ser elaborados em petição própria, dirigida a Presidente do CRP/16ª-
ES, e encaminhados através da Comissão recorrida, observando os seguintes pressupostos de 
admissibilidade: 
 
13.3.1 Ser interpostos pelo representante legal da licitante ou procurador credenciado;  
13.3.2 Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do vencimento, se este cair em dia 
sem expediente no CRP/16ª-ES, prorrogando-se para o primeiro dia útil subseqüente.  
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14. DAS PENALIDADES  
 
14.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 
normas pertinentes.  
14.2. A licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de suspensão de 
seu direito de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.  
14.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, o CRP/16ª-ES convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços e prazos de 
execução, sem prejuízo da pena de multa, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do 
valor da contratação, mais a suspensão do direito de contratar com o CRP/16ª-ES por prazo não 
superior a 2 (dois) anos.  
14.4. No contrato a ser assinado com o vencedor, constarão as cláusulas necessárias do art. 55 
e a possibilidade de rescisão, na forma dos artigos 77 à 79, todos da Lei n.º 8.666/93.  
 
15. DAS INFORMAÇÕES 
  
15.1 Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:30h às 17:30h, na 
sede do CRP/16ª-ES, localizada na R Desembargador Ferreira Coelho, n.º 330, Salas: 
804,805,806,807, 808, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29.052-210, pelo telefone: 27-3324.2806 
ou pelo correio eletrônico licitacao@crp16.org.br.  
15.2. Cópia deste edital e quaisquer informações ou esclarecimentos para o seu cumprimento 
podem ser obtidas junto a Setor de Licitações do CRP16-ES. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1. Esta licitação será regida pelo disposto na Lei n.° 8.666/93, e suas alterações, Lei 
Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e demais normas pertinentes, e poderá ser 
revogada por motivos de interesse público decorrente de fato superveniente ou anulada por 
motivos de ilegalidade no seu processo, através de publicidade geral.  
16.2. É facultada à Comissão de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, solicitar demonstração dos serviços propostos, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.  
16.3. O contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no presente Edital, na 
forma e condições estabelecidas no artigo 65º da Lei n. 8.666/93 e alterações.  
16.4. O CRP/16ª-ES, a critério de seu representante legal, reserva-se o direito de anular ou 
revogar a presente licitação, nos casos previstos em lei ou por motivos de conveniência e 
oportunidade, técnica ou financeira, sem que, com isso, caiba às licitantes reclamarem qualquer 
espécie de indenização.  
16.5. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Vitória-ES, para dirimir todas 
as questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, 
na forma do Código Civil. 
 

17. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONVITE; 
 
 ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 ANEXO II – MODELO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 
 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
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 ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO  
 

 

Vitória - ES, 18 de Junho de 2015. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Cleilson Teobaldo dos Reis 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CRP16/ES 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1 – OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
prestar serviço de Organização e Avaliação Patrimonial para atender às necessidades do 
Conselho Regional de Psicologia 16ª Região ES. 
 
Especificação do Serviço: 

1.1 - A contratada prestará serviços de Organização e Avaliação Patrimonial; 

1.2 - O CONTRATADO obriga-se a fornecer o objeto na forma solicitada pelo CONTRATANTE. 

1.3 - A Contratação de Serviços Profissionais de Organização e Avaliação Patrimonial obriga o 

CONTRATADO a: 

I – Proceder com a estruturação da base Contábil, através de pesquisas em razões, notas fiscais 

e demais documentos que possibilitem abrir analiticamente a base contábil; 

II – Proceder com o cálculo ideal para apurar a depreciação de cada item dentro do CRP-16/ES; 

III – Definir normas e procedimentos para gestão do imobilizado; 

IV – Realizar inventário geral afixando plaquetas numéricas com código de barras; 

V – Realizar a conciliação dos registros com os bens localizados fisicamente, apurando item a 

item; 

VI – Avaliação da vida útil dos bens; 

VII – Verificar os valores residuais ativos; 

VIII – Gerar base societária, nos termos da Lei 11.638/2007; 

IX – Realizar o Teste de Recuperabilidade (Impairment);  

XI – Proceder com a entrega do arquivo completo contendo todas as informações atualizadas 

pelo inventário. 

 

2. O ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS INCLUI:  

2.1 Realizar a reavaliação dos bens relacionados no Ativo Permanente Imobilizado do Conselho 

Regional de Psicologia da 16ª Região – ES , atribuindo valor de mercado para cada item do 

inventário patrimonial, considerando seu estado físico atual, devendo ainda indicar a vida útil 

(tempo de uso futuro), para a correta aplicação da taxa de depreciação.  

2.2 Elaboração de laudo técnico de avaliação de bens com a finalidade de atender requisitos 

legais segundo prescrições das normas da ABNT, em especial as normas NBR 14653-1 e NBR 

14653-5, devendo conter no mínimo:  

a) valor de entrada dos bens;  

b) custo corrente de reposição;  

c) desgastes por utilização;  
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d) manutenções;  

e) utilidade operacional, tendo por base os objetivos do CRP;  

f) valor de mercado.  

2.3 O trabalho deverá ser desenvolvido em quatro etapas, conforme segue: 

1 – Exame dos bens a serem avaliados;  

2 – Pesquisa de mercado;  

3 – Cálculos avaliatórios; e  

4 – Emissão do relatório. 

2.4 Da composição do Laudo:  

a) Identificação do solicitante;  

b) Identificação do proprietário;  

c) Objetivo da avaliação;  

d) Identificação e caracterização de cada bem avaliado (marca/fabricante, modelo/tipo, 

identificação/ número de série/número patrimonial, características físicas principais, 

utilização/funcionamento e fotografias);  

e) Indicação dos métodos e procedimentos utilizados (com justificativa da escolha);  

f) Especificação da avaliação quanto à fundamentação e precisão; e  

g) Identificação do resultado.  

2.5 O ativo imobilizado do CRP16-ES: 

2.6 – Todos os bens a serem avaliados estão localizados na Sede do CRP16-ES, no endereço: 

Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330 – Sl 806 Ed. Eldorado Center, Praia do Suá – Vitória, 

ES. CEP: 29.052-210 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da Contratada:  

3.1 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto deste Termo de 

Referência, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e 

outros análogos.  

3.2 Facilitar a fiscalização do CRP16-ES ou de qualquer outro órgão, público ou privado, a que o 

CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no cumprimento de normas legais ou 

daquelas estabelecidas neste Termo. 

3.3 Informar ao CRP16-ES sobre qualquer inspeção realizada e de que não tenha participado.  

3.4 - Comunicar, por escrito, ao CRP16-ES quaisquer problemas relacionados à execução do 

Contrato.  
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3.5 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRP16-ES ou a terceiros, provocados por 

ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que por seus empregados ou 

prepostos, na execução do Contrato. 

3.6 Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários à execução do objeto deste Termo de 

Referência, utilizando-se de infraestrutura e recursos próprios.  

3.7 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os serviços sejam realizados 

com esmero e perfeição; 

3.8 Responder por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus profissionais, ou 

por aqueles causados à contratante e a terceiros, quando da prestação dos serviços;  

3.9 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.  

3.10 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CRP16-ES. 

4. ESTIMATIVA DE PREÇO  

O valor estimado para a execução total do objeto a ser licitado é de R$ 12.000,00, conforme 

pesquisa de mercado anexa ao processo.  

5. PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos.  

6. DESEMBOLSO FINANCEIRO 

6.1 – O pagamento dos serviços constantes neste termo será realizado em até 15 (quinze) dias 

úteis após a realização dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal e atesto do setor 

contábil do CRP16-ES. 

7. ELEMENTO DE DESPESA  

Os serviços constantes neste projeto serão alocados no elemento de despesas CRP16/ES n.º 
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros.         
 

 

Vitória - ES, 18 de junho de 2015. 

 

Cleilson Teobaldo dos Reis 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CRP16/ES 
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ANEXO II 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 

 
 
 
 

Ref.: CARTA CONVITE 001/2015 
 

 

..., inscrito no CNPJ nº..., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº... e do CPF nº..., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz . 

 

 

................................................. 

(data) 

 

.................................................... 

assinatura do representante legal 

(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO. 
 
 

A Firma/Empresa ..., sediada na rua ..., no ..., ... (cidade), ... (estado), inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ..., por seu representante legal 
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

..., ... de ... de .... 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 

A Firma/Empresa ..., sediada na rua ..., no ..., ...(cidade), ... (estado) , inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ..., por seu representante legal 

(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos 

supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que 

impossibilitem sua habilitação no CARTA CONVITE CRP16 Nº 01/2015, pois que continuam 

satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

 

 

...,... de ... de ... . 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 

(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ... e Inscrição Estadual sob n.º ..., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..., portador(a) da 

Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 

o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ... CPF n.º..., a quem confere(imos) 

amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante o Conselho Regional de 

Psicologia 16ª Região (CRP16/ES) no que se referir a CARTA CONVITE CRP16/ES N.º 

01/2015, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da CARTA 

CONVITE, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), 

negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia ... . 

 
Local e data. 

 
 

Assinatura 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

Local e data 
Ao . 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 16ª REGIÃO ES 
Rua Ferreira Coelho, nº 330, sala 806, Ed. Eldorado Center,  
Praia do Suá, Vitória – ES. 
 
REF. CONVITE CRP16/ES 001/2015 
 
 
À Comissão Permanente de Licitação, 
 
 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, c/c 
o art. 12, V, da Resolução CEGP-10 / 2002, a empresa ...(indicação da razão social) cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para o CARTA CONVITE CRP16/ES N.º 001/2015. 

 
 
 

..., ... de ... de 2015. 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 

 

Contrato nº. ___/2015 

Ref.: Carta Convite nº. 001/2015 

 

 
CONTRATO xxx 

 
 

Contrato que celebram o CONSELHO 
REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª 
REGIÃO/ES e a empresa xxx. 

 
 Aos xxx dias do mês de xxx de xxx, o Conselho Regional de Psicologia da 16º Região/ES, inscrita 
no CNPJ 06.964.242/0001-81, situado à Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, Sala 806 – Ed. 
Eldorado Center, Praia do Suá – Vitória/ES, CEP: 29.052-210, neste ato representada pela Sra. Hildicéia 
Dos Santos Affonso, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade número 953.953 
SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob número 003.708.747-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa xxx, neste ato representada pelo xxx, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente contrato, de acordo com o disposto da Lei nº 8.666/93, com suas alterações subseqüentes e 
demais legislações cabíveis à modalidade de licitação executada, sujeitando-se às normas do 
supramencionado Diploma Legal, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada em prestar serviço 
de Organização e Avaliação Patrimonial, conforme especificado no Edital e seus anexos. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
 
 Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, o Edital de Licitação, os 
Anexos e a Proposta da Contratada, constante no Processo nº. xxx, Convite nº xxx. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
   
 O presente contrato tem por vigência o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a 
partir de xxx a xxx. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
 O valor do presente contrato é de R$ xxx (xxx). 
 
CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO.  
 
 O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, em duas vias originais e cópia, acompanhadas de respectivas requisições de autoridade 
competente (NOTAS DE EMPENHO), correspondente aos serviços prestados de acordo com as demais 
exigências administrativas em vigor e depois de atestadas pelo setor responsável da reitoria do Instituto 
Federal do Sudeste de Minas Gerais. 
 O valor devido pela contratante será creditado em conta bancária da contratada no prazo máximo 
de 10(dez) dias úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal. 
 O pagamento será feito após a conclusão e aprovação de cada etapa pelo setor responsável do 
Conselho. O pagamento será feito de acordo com a cláusula 12 deste Edital. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
 
 O CRP16/ES poderá sustar o pagamento, no todo ou em partes nos seguintes casos: 
 
a) Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuída a espécie;            
b) Existência de qualquer débito para com este órgão. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
 

Do valor da fatura apresentada para o pagamento serão deduzidos de pleno direito, pelo 
CRP16/ES: 
 
a) Multas imposta pelo CRP16/ES, previstas neste contrato; 
b) As multas, indenizações ou despesas impostas ao CRP16/ES por autoridade competente, em 
decorrência de descumprimento, pela contratada de lei ou regulamentos aplicáveis à espécie; 
c) Cobrança indevida. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 Os valores necessários ao custeio das despesas decorrentes do presente contrato, correrão à 
conta do orçamento corrente, através do elemento de despesa xxx, conforme Nota de Empenho 
xxxNExxx. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 A contratada será obrigada pelos encargos:  
 

a ) Prestar os serviços nas condições estipuladas no Edital, seus anexos, ata da sessão pública, 
proposta comercial e demais documentos do processo; 

b ) Manter em seu quadro responsáveis com a específica missão de fiscalizar as condições dos 
serviços; 

c ) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CRP16/ES, quanto à execução 
dos serviços contratados e/ou fornecimento de material; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE 
  
 Responsabilizar-se pelas requisições e comunicar em tempo imediata deficiência a serem 
corrigidas pela contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
 São de exclusiva responsabilidade da contratada: 
 
a) fiscalização da qualidade dos serviços prestados; 
b) fiscalização do perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente, o ônus 
decorrente, independente da exercida pelo CRP16/ES; 
c) arcar com eventuais prejuízos causados ao Instituto e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida por seus empregados, filiados ou prepostos, no fornecimento do material  
contratado ou durante a prestação de serviços; 
 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei ou regulamento de acordo com os Arts. 77 a 89 da Lei 8.666/93, considerando: 
 
a) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução do serviço contratado; 
b) paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia do fornecimento contratado; 
c) decretação de falência ou instauração de insolência civil; 
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d) dissolução das empresas, alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da empresa que a 
juízo da administração, prejudiquem a execução deste contrato; 
e) razões de interesse público, de alta relevância a amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
Autoridade máxima desta Instituição; 
f) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
 
 No caso do Inciso II, do Art. 79, deverá haver manifestação, por escrito, da parte interessada, com 
antecedência de 30 (trinta) dias para análises e aprovação. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
 
 Se a Contratada não desfrutar da credibilidade que anuncia em sua proposta, o CRP16/ES, 
rescindirá de pleno direito o Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
 A contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente contrato, estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
  I  Advertência; 
  II  As demais penalidades previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93; 
  III Multa, de acordo com o estabelecido em Edital; 
  IV Caso a contratada não cumpra com a proposta apresentada, ficará sujeita às 
penalidades no edital e na Lei nº. 8.666/93 e, caso não entregue o objeto, além das sanções previstas, 
fará a devolução da quantia paga, acrescida dos juros e encargos legais. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA 
 
 Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais grave, as 
penalidades serão de: 
 
a) Rescisão contratual; 
b) Suspensão do direito de licitar com o CRP16/ES e conforme o caso, até declaração de inidoneidade 
para licitar na Administração Federal. 
              
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobressaltada a mesma, até o julgamento do pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
  
 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor deste CRP16/ES, a ser 
designado, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
 Incumbirá o CRP16/ES providenciar a publicação deste contrato, no Diário Oficial da União, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO 
 
 Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na Lei nº. 8.666/93, sempre 
através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
 Fica eleita a Justiça Federal, Subseção Judiciária da cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, 
para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 
 E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado, após lido e achado conforme,                     
as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e arquivadas no CRP16/ES, conforme dispõe o 
art. 60 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Vitória/ES, xxx de xxx de xxx 
 

 
 

________________________ 

CRP16/ES 

 

 

 

___________________________ 

Contratada 

 

 

 

 

1. Testemunha:______________________ 

 

 

2. Testemunha:______________________ 


