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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2018 
PREGÃO CRP-12 Nº 02/2018 

 

A Comissão Permanente de Licitação do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 12ª 

REGIÃO, torna público que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo 

“MENOR PREÇO GLOBAL”, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, suas alterações, demais legislações pertinentes e mediante as cláusulas e condições 

descritas no presente PREGÃO e os Anexos, que o integram e complementam. A documentação, 

relativa ao credenciamento, proposta de preço e habilitação deverão ser entregues à Comissão no 

Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região, na Rua Professor Bayer Filho, 110 - Coqueiros - 

Florianópolis / SC - CEP 88080-300, em 19 de dezembro de 2018, até às 14 horas, quando será 

realizado o certame. A documentação deverá ser entregue em envelopes distintos, lacrados ou 

colados, devidamente identificados: Envelope A - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”; 

Envelope B - “PROPOSTA DE PREÇO”; os documentos referentes ao credenciamento não 

precisam estar em envelope lacrado. O Edital e seus anexos permanecerão à disposição dos 

interessados no endereço acima, podendo também ser solicitado através do e-mail 

apoio@crpsc.org.br. Não havendo expediente na data marcada, a Licitação será realizada no 

primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário. 

 

1 - DO OBJETO  

 

O presente PREGÃO tem por objeto a contratação dos serviços de hotelaria para o X COREP – 

Congresso Regional de Psicologia de Santa Catarina, que será realizado entre os dias 

06/04/2019 e 07/04/2019, estando incluídos: locação de quartos para hospedagem; de espaço físico 

de auditórios/salas para 130 pessoas; equipamentos de audiovisual, equipamentos de informática, 

apoio logístico, infraestrutura operacional e fornecimento de alimentação, conforme descrição dos 

serviços a serem contratados, estabelecida no ANEXO I que faz parte integrante deste instrumento. 

 

2 - DO CONTRATO E DOS REQUISITOS GERAIS 

 

2.1. Para efeito desta licitação, considera-se: 

2.1.1. LICITANTE - pessoa jurídica que vier a participar da Licitação. 

2.1.2. CONTRATADO - vencedor da Licitação que vier a assinar o Contrato. 

2.1.3. CRP-12 - Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região. 
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2.2. É parte integrante deste Edital o Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Minuta de 

Contrato; e Anexo III – Modelo de declarações, não podendo os LICITANTES alegar 

desconhecimento como fator impeditivo da correta formulação da proposta. 

 

2.3. Farão parte do contrato, todos os elementos apresentados pela LICITANTE vencedora que 

tenham instruído a licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

3.1 - Conhecer as condições estipuladas neste Pregão e seu(s) respectivo(s) anexo(s) e 

apresentar a documentação exigida. 

 

3.2. Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas, cujo objeto social da 

empresa abranja o desta licitação, e que preencherem as condições de credenciamento e 

habilitação constantes deste Edital. 

 

3.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

 

3.4 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.4.1. Que não atenderem as condições deste edital; 

3.4.2. Que estejam com direito de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios suspenso ou que por estas tenham sido 

declaradas inidôneas; 

3.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre 

si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.4.5. Das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou empregados deste CRP. 

3.4.6 Não será permitida também a participação de pessoa física. 

 

3.5. Da participação de microempresas e empresas de pequeno porte: 

3.5.1. Será exigida, para efeito de assinatura do contrato, a comprovação de regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte. 
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3.5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal. 

3.5.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

3.5.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

3.5.5. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

3.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 

 

3.6. Todos os documentos e propostas deverão ser rubricados e assinados pelo representante 

da Proponente ou procurador constituído para este fim. 

3.7 – Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para o 

recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do CRP-12, por meio da 
rubrica própria, prevista no orçamento anual deste ano. 
 
5. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

5.1. O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas: 
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5.1.1. Credenciamento dos licitantes; 

5.1.2. Recebimento de envelopes de “propostas de preços” e “documentos de habilitação”; 

5.1.3. Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial; 

5.1.4. Lances verbais entre os classificados; 

5.1.5. Habilitação do licitante melhor classificado; 

5.1.6. Recursos; 

5.1.7. Adjudicação e Homologação. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, sendo que 

somente será declarada hábil a empresa que apresentar todos os documentos relacionados 

abaixo, no que couber: 

 

a)Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações; 

 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

c) Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual para fruição dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 

sendo certo que esta poderá ser substituída pela apresentação da certidão de enquadramento 

emitida pela Junta Comercial respectiva; 

 

c.1) Esta declaração será dispensada caso a empresa não se enquadre em uma das 03 opções 

citadas ME (Microempresa), EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou MEI (Micro Empresário 

Individual). 

 

c.2) Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir 

que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte microempresa ou 

microempreendedor individual a fim de obter tratamento diferenciado no certame, quando não 
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se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n.º 123/06, constitui fraude à 

realização do procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 

93 da Lei n.º 8.666/93.  

 

d) Declaração da Licitante de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes 

do instrumento convocatório; que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos 

do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; e que sua proposta 

atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo disposto no 

Anexo III deste edital; 

 

6.2 - O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto. 

 

6.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

6.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

6.5 - Após declarada encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, nenhuma  

outra empresa será credenciada para este certame. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

7.1. Além dos documentos de credenciamento, cada licitante deverá apresentar 

simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preços” e 

“Documentos de Habilitação”, sendo vedada remessa via postal. 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

8.1 – A carta de apresentação interna da Proposta de Preço deverá ser em papel timbrado da 

empresa, contendo a razão social, CNPJ e endereço da empresa, datilografada ou por 

impressão eletrônica de processamento de dados, redigida em língua portuguesa, em duas 

vias, nelas constando o preço do objeto aqui descrito, sem emendas, rasuras, acréscimos 
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ou entrelinhas, em suas partes essenciais, de forma a não suscitar dúvidas no julgamento da 

licitação, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal. 

8.2. O preço ofertado será em moeda nacional, declarando-se a inclusão de todas as despesas, 

tais como: tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, 

fretes, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a 

execução do serviço, inclusive a margem de lucro. 

 

8.2.1 – Na proposta, deverá constar de forma clara e inequívoca as condições em que serão 

oferecidos os serviços objeto do presente Pregão. 

 

8.3. Entender-se-á incluída nos preços apresentados qualquer despesa de responsabilidade da 

LICITANTE que não tenha sido indicada. 

 

8.4. A validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

abertura. 

 

8.5. Na análise das propostas de preço, o Pregoeiro observará preferencialmente o Menor 

Preço Global. 

 

8.6. A proposta conterá a razão social da LICITANTE, endereço completo, nome e código do 

banco e da agência, bem como número da conta corrente. 

 

8.7. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste PREGÃO, ou que 

apresentar preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis. 

 

8.8. A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da empresa licitante, 

de todas as condições aqui estabelecidas, bem como de todo o conteúdo do presente 

PREGÃO. 

 

9 - HABILITAÇÃO 

 

O envelope “documentos de habilitação” deverá conter os documentos exigidos em uma única 

via, apresentados segundo indicações dos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, como segue: 
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9.1 – RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.1.1. Cédula de Identidade do representante legal da empresa; 

 

9.1.2. Registro comercial e suas demais alterações, no caso de empresa individual; 

 

9.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, bem como 

de seu(s) aditivo(s), quando houver, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

9.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

 

9.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

9.2 – RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou cede licitante; 

 

9.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 

9.2.4. Certidão Conjunta Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual de seu domicílio; 

 

9.2.5. Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal de seu domicílio; 

 

9.2.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

 

9.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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9.3 – RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.1. Pelo menos 01 atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou de direito privado, que comprove que o licitante esteja prestando ou tenha 

prestado eficientemente serviços compatíveis em características, prazos e condições com os 

serviços, objeto do presente. 

 

9.4 – RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

 

9.5 – DEMAIS DOCUMENTOS 

9.5.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, 

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

 

9.5.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, 

de preferência, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;  

 

9.5.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, de 

preferência conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93). 

 

9.5.5. Declaração, em papel timbrado, firmada por representante legal da empresa, de que não 

emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos ou empregos vinculados ao CRP-12. 

 

9.5.6 A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os 

autos do processo licitatório e não será devolvida. 

 

9.5.7. As cópias de todos os documentos aqui solicitados deverão estar autenticadas. Na 

impossibilidade de se autenticar, a LICITANTE poderá trazer os originais para confronto e 
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autenticação por servidor do CRP-12 até 10 (dez) minutos antes do início da reunião de abertura 

previsto no presente PREGÃO. 

 

10. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço de 

interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um 

Pregoeiro e realizada de acordo com Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão, de 

acordo com a Lei nº. 10.520, publicado no DOU de 18/7/2002, e em conformidade com este 

Edital e seus anexos, na data, local e horário indicados na capa deste edital. 

 

10.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 

comprovar, através de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 

nos termos do art. 11, inciso IV, do Regulamento acima referido (Decreto nº 3.555 de 8 de agosto 

de 2000), e para a prática dos demais atos do certame, conforme anteriormente disposto neste 

Edital.  

 

10.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em 

separado, as propostas de preço e os documentos de habilitação exigidos no item 8 e 9 deste 

edital, em envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas 

e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

   ENVELOPE “A”                    ENVELOPE “B” 

   RAZÃO SOCIAL____          RAZÃO SOCIAL________ 

   CNPJ nº. ________            CNPJ nº. _________ 

   ENVELOPE Nº. 1                ENVELOPE Nº2 

   PROPOSTA DE PREÇO    DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

   PREGÃO Nº.                       PREGÃO Nº. 

   DATA:                                 DATA: 

   HORÁRIO:                          HORÁRIO: 

 

10.4. Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida, à 

abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, que serão conferidas e rubricadas. 
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10.5. Caso o envelope com a indicação externa “PROPOSTA DE PREÇO” não possua o 

conteúdo exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, 

independentemente do conteúdo do outro envelope. 

 

10.6. As impugnações dos licitantes contra as dos seus concorrentes somente poderão ser 

formuladas durante essa reunião. 

 

10.7. A impugnação de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por 

concorrentes deverá ser feita nessa reunião, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para 

representar as empresas em nome das quais pretendam registrar as impugnações. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de 

menor preço total estimado, definido no objeto deste edital e seus anexos, e as propostas com 

preços até 10% superiores àquele, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas, conforme 

disposto na Lei n. 10.520/02. 

 

11.2. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será concedida oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

 

11.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes deste Edital. 

 

11.4. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no 

objeto deste edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

11.5. Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, definido neste edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

 

11.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver 

formulado, das condições habilitatórias. 

 

11.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor definido no objeto deste edital e seus anexos. 
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11.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 

convocatório, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

 

11.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os proponentes presentes.  

 

11.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 

seus anexos. 

 

11.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio. 

 

11.12. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 

solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.  

 

11.13. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha 

sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 

desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.  

 

12 - DOS RECURSOS 

12.1 - É admissível recurso nas fases previstas nesta licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, conforme preceitua o art. 109, §6º da 

Lei das Licitações e suas alterações e nos casos previstos no artigo 109, I e II, da Lei nº 

8.666/93. 

12.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 12ª 

Região, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo devidamente informado para 

apreciação e decisão do Presidente do CRP-12. 
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12.3 – Os recursos deverão ser realizados por escrito e deverão ser devidamente protocolados 

na secretaria do CRP-12, não cabendo recebimento através de fax ou qualquer outro meio 

eletrônico. 

12.4 - Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão de Licitação quando da 

habilitação ou inabilitação das Proponentes, assim como do julgamento das propostas, terão 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente às razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme disposto no art. 

109 da Lei nº 8.666/93. 

12.5 - Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes, que poderão impugná-la 

no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

12.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados, sendo indeferidos sem 

apreciação de mérito. 

 

12.7 - Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da 

proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 

12.8 - É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria. 

 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - Após análise e julgamento das propostas pela Comissão de Licitação, com a 

classificação das mesmas e adjudicação do objeto do certame à Proponente vencedora, deverá 

a autoridade competente do CRP-12 manifestar-se sobre a regularidade dos procedimentos 

adotados, homologando a licitação ou não. 

 

13.2 - Homologada a licitação e autorizada a contratação, a Proponente vencedora será 

convocada para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do recebimento da comunicação, 

que será feita mediante ofício e transmitido via fax ou correio eletrônico, para assinatura da do 

contrato, sob pena de, não o fazendo, ser caracterizado o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades estabelecidas no presente Pregão. 

 

13.3 - É facultado ao CRP-12, quando a convocada não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, convocar as Proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
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lo em igual prazo e preço do primeiro classificado, ou revogar a licitação, independentemente 

da aplicação das penalidades previstas neste Pregão. 

 

13.4 - Poderá a proposta da Proponente ser desclassificada mesmo após a contratação, se 

chegar ao CRP-12 conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua 

regularidade fiscal, jurídica ou qualificação técnica, sem direito à indenização. 

 

13.5 - A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura do Contrato. 

 

14 – DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO 
 

14.1. Ao CRP-12, após a prestação dos serviços, será possibilitada a oportunidade para emitir 

seu “aceite”. Caso seja detectado qualquer erro, vicio, defeito ou qualquer divergência, o objeto 

não será aceito, ficando a cargo da CONTRATADA a sua correção, sendo suspenso o 

pagamento e, ainda, sujeita a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e 

respectivo contrato. 

 
14.2. O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado em ate 10 (dez) dias úteis, 

contados da emissão do “aceite” pelo CRP-12, mediante a apresentação da nota fiscal pela 

CONTRATADA e dos comprovantes de recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação 

dos serviços junto aos respectivos órgãos competentes. 

 
14.3. A nota fiscal deverá ser encaminhada para a sede do CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DA 12ª REGIAO, Rua Professor Bayer Filho, 110 - Coqueiros - Florianópolis / 

SC - CEP 88080-300. 

 
14.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por intermédio de ordem 

bancária contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer estabelecimento bancário indicado na 

proposta, especificando-se o nome do banco, a agência, a localidade e o número da 

contracorrente em que deverá ser depositado o crédito.  

 

14.5. Caso o item 11.2 tenha sido atendido e o pagamento não for efetivado até a data prevista, 

os valores correspondentes serão corrigidos pelo CRP-12 por intermédio do índice oficial do 

governo federal. Caso contrário, o pagamento efetivar-se-á após as devidas deduções, na 

forma prevista neste Edital, sem prejuízo das demais sanções. 
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15 - DAS PENALIDADES 

15.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Pregão, erro de 

execução, ou mora na execução, garantida prévia defesa, serão aplicadas as seguintes 

penalidades: 

I - advertência;  

II – multa, na forma prevista no item seguinte;  

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o 

Conselho, por prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o disposto na minuta do contrato 

anexo. 

IV - Declaração de Inidoneidade, na forma determinada na minuta do contrato anexo. 

 

15.2 - O CRP-12 aplicará à Proponente vencedora do certame as seguintes multas: 

I - de 10% (dez por cento) do valor total do serviço, pela recusa da Proponente em assinar o 

contrato, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, 

cobrável via de execução;  

II - multa de 10% (dez por cento) do valor total do serviço, pela inexecução total ou parcial do 

objeto contratual, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de 

execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente. 

15.3 - Em qualquer hipótese, a Proponente-vencedora será notificada para apresentação de 

defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

15.4 - As penalidades previstas neste Pregão são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas a critério do CRP, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

15.5 - Poderão ser aplicadas penas de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade 

à Proponente que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

16 - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato a ser assinado pelo CRP-12 e a empresa vencedora será de 

05 (cinco) meses, contatos da data de sua assinatura. 
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17 – DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 

17.1 - As Proponentes deverão analisar o presente edital, inclusive os Anexos, e comunicar, 

por escrito, à Comissão de Licitação, qualquer engano, omissão ou discrepância, porventura 

detectadas, de forma a serem sanadas as falhas que possam trazer embaraço ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços, objeto do presente instrumento licitatório. 

 

17.2 - A impugnação ou correções previstas no item anterior serão protocoladas até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, não cabendo após este prazo 

discussão pertinente ao presente Pregão. 

 

17.2.1 - A impugnação feita tempestivamente pela Proponente não a impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão final a ela pertinente. 

 

17.3 - A empresa vencedora deverá assinar o Contrato em até 2 (dois) dias úteis, a contar do 

recebimento da comunicação, sob pena de ser caracterizado o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades estabelecidas no presente Pregão. 

 

18 - DO ADIAMENTO, ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

18.1 - A presente LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ser anulada, no todo ou em parte, por vício 

ou ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

fundamentado, sem que caiba às Proponentes qualquer direito à indenização ou reembolso. 

 

18.2 - A data de abertura da presente LICITAÇÃO poderá ser adiada para outro dia e horário, 

mediante prévio aviso às Proponentes, sem que caiba a estas qualquer direito à indenização 

ou reembolso. 

 

18.3 - Existindo qualquer modificação no Pregão, será feita nova divulgação, pela mesma forma 

que se deu este texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando 

a alteração não afetar a formulação das propostas, fato este que será consignado em ata. 
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18.4 - A nulidade deste PREGÃO induz a do Contrato ou da Ata de Registro de Preço, 

ressalvado o disposto nas Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis 

expedidos pelo CRP-12. 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - Não havendo expediente na hora marcada para a abertura do PREGÃO, fica a reunião 

adiada para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local, salvo disposição em 

contrário. 

 

19.2 - Poderão ser exigidos, em qualquer oportunidade, documentos ou informações 

complementares das Proponentes. É facultada ao CRP-12 ou autoridade superior, em qualquer 

fase da Licitação, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, sendo vetada a inclusão posterior de documentação ou informação que 

deveria constar originariamente das propostas 

 

19.3 - As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 

 

19.4 – O CRP-12 poderá reduzir ou ampliar o objeto desta licitação na vigência do contrato, 

hipótese em que se fara o ajuste correspondente e proporcional ao preço, mantidas as 

condições gerais do contrato, respeitados os limites e forma estabelecidos no art. 65, § 1º, da 

Lei no 8.666/93. 

 

19.5 – As empresas que tiverem interesse na participação da presente licitação poderão 

adquirir o Edital na sede do CRP-12 até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura das 

propostas. 

 

19.6 - Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial da presente 

licitação. 

 

19.7 - A Comissão de Licitação poderá, no interesse do CRP-12, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelas Proponentes, desde que não comprometam a lisura 
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e o caráter competitivo da licitação e possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado pela 

Comissão. 

 

19.8 - As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo CRP-12, nos casos 

de força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa à Proponente 

vencedora, de acordo com o disposto na minuta do contrato anexo. 

 

19.09 - A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão, desde que 

formalizadas, por escrito, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de documentos, no endereço descrito no preâmbulo, de segunda a sexta-feira e no 

horário comercial. 

 

19.10 - O CRP-12 reserva-se no direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações que 

impliquem na redução ou aumento do volume de serviços, bem como paralisar a qualquer 

tempo a execução dos serviços contratados, caso venha a constatar que os mesmos não 

estejam sendo desenvolvidos satisfatoriamente, mediante o pagamento daqueles já 

executados, de acordo com as estipulações observadas nas cláusulas do Contrato. 

 

19.20 - A Proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar 

ao CRP - 12 ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 

serviços contratados, isentando o CRP-12 de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos, inclusive quanto às de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e 

civil, desde que referidos danos hajam sido causados por negligência, imprudência ou imperícia 

nos deveres profissionais por parte da CONTRATADA e/ou seus empregados e subordinados. 

 

19.21 - As Proponentes não estão obrigadas a assinar a ATA relativa à licitação, mas se 

presentes à reunião e se recusarem a fazê-lo, esta circunstância deve, em tempo, ser 

consignada na referida ATA. 

 

19.22 - Aplica-se a presente licitação todas as disposições previstas na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

19.23 - Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Florianópolis-SC para dirimir quaisquer 

controvérsias, renunciado as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  



 

 

 

 

 

 

  

SEDE – Rua Professor Bayer Filho, 110, Coqueiros, 
Florianópolis, CEP 88080-300 – (48) 3244-4826 – 
crp12@crpsc.org.br| 

 

SUBSEDE NORTE – Rua Blumenau, 64, Sala 1306, Ed. 
Adville Business, America, Joinville, CEP 89204-248 – 
(47) 3202-7421 – norte@crpsc.org.br| 

SUBSEDE SUL – Rua Henrique Lage, 267, Sala 02, Ed. 
João Benedet, Centro, Criciúma, CEP 88801-010 – (48) 
2102-7091 – sul@crpsc.org.br| 

SUBSEDE OESTE – Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 802, 
Ed. Lázio, Centro, Chapecó,  CEP 89802-130 – (49) 
3304-0388 –  oeste@crpsc.org.br| 

 

19.24 - Os casos omissos serão resolvidos pela CL/CRP. 

Florianópolis, 30 de novembro de 2018. 

 

FABRÍCIO ANTONIO RAUPP 
Conselheiro-Presidente CRP/12 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA - OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O objeto da licitação é a prestação dos serviços de hotelaria que inclui a locação de quartos para 

hospedagem, espaço físico de auditórios/salas para 130 pessoas, equipamentos de áudio-visual, 

equipamentos de informática, apoio logístico e infraestrutura operacional e fornecimento de 

alimentação para a organização do X COREP – Congresso Regional de Psicologia – 12ª Região 

(SC), a realizar-se nos dias 06 e 07 de abril de 2019. O local (hotel) no qual serão prestados 

todos os serviços e locações citadas deverá estar localizado no município de 

Florianópolis/SC, atendidas às especificações que seguem:  

 

Quantid

ade 

Nº de 

diária

s 

Descrição Dias Observações 

04 02 Hospedagem por pessoa em 

apto duplo 

05/04 e 07/04 Entrada: 15:00 horas 

do dia 05/04/2019 – 

Saída 19:00 dia 

07/04/2019 - Equipe de 

Apoio 

02 02 Hospedagem por pessoa em 

apto duplo 

05/04 e 07/04 Entrada: 15:00 horas 

do dia 05/04/2019 – 

Saída 19:00 dia 

07/04/2019 Comissão 

Eleitoral 

120 01 Hospedagem por pessoa em 

apto duplo 

06/04 e 07/04 Entrada: 8:00 horas do 

dia 06/04 e Saída: 

19:00 horas do dia 

07/04/2019 

130 01 Café da manhã 06/04/2019 e 

07/04/2019 

Equipe de Apoio, 

Comissão eleitoral e 

participantes 
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130 02 Almoço (uma bebida inclusa 

refrigerante/suco/água) 

06/04/2019 e 

07/04/2019 

Equipe de Apoio, 

Comissão Eleitoral e 

participantes 

15 01 Jantar (uma bebida inclusa 

refrigerante/suco/agua) 

05/04/2019  Equipe de Apoio e 

Comissão Eleitoral 

130 01 Jantar (uma bebida inclusa 

refrigerante/suco/agua) 

06/04/2019  Equipe de Apoio, 

Comissão Eleitoral e 

participantes 

01 01 Sala para 10 pessoas  

(Sala de Apoio) Obs.: Deve 

conter mesa para trabalho 

06/04/2019 e 

07/04/2019 

Sala de Apoio para 

Equipe – a sala deverá 

estar à disposição até 

às 19h do dia 

07/04/2019 

01 01 Espaço aberto/coberto para o 

Credenciamento c/ capacidade 

p/ 03 mesas 

06/04/2019 Credenciamento 

01 01 Sala para 06 pessoas  

(Sala Comissão Eleitoral) 

Obs.: Deve conter mesa para 

trabalho 

06/04 e 07/04/2019 Sala da Comissão 

Eleitoral – a sala 

deverá estar à 

disposição até às 19h 

do dia 07/04/2019 

01 01 Auditório com capacidade 130 

pessoas Obs.: Deve contar 

com mesa principal - 

conferência 

06/04 e 07/04/2019 Auditório Principal - 

deverá estar à 

disposição até às 19h 

do dia 07/04/2019 

02 01 Salas com capacidade para 50 

pessoas 

06/04 e 07/04/2019 Salas de grupos - 

deverá estar à 

disposição até às 19h 

do dia 07/04/2019 

03 01 Projetor Multimídia com Telão 06/04 e 07/04/2019 01 Projetor Multimídia 

com Telão no auditório 

principal e 01 Projetor 

Multimídia com Telão 
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por sala de grupo. 

Total de 03. 

05 01 Note Book 06 e 07/04 02 Note Book no 

Auditório Principal; 01 

Note Book por sala de 

grupo; 01 Note Book 

Comissão Eleitoral. Os 

aparelhos deverão ficar 

disponíveis até às 19h 

do dia 07/04/2019. 

01 02 Impressora à Laser com tonner 

carga máxima. Se necessário 

deverá ser realizada a 

substituição do tonner. 

05 a 07/04/18 Sala de Apoio – o 

aparelho deverá ficar 

disponível até às 19h 

do dia 07/04/2019.  

01 02 Sonorização (caixas de som e 

03 micro fones sem fio) 

06 e 07/04/2019. Auditório Principal – o 

aparelho deverá ficar 

disponível até às 19h 

do dia 07/04/2019. 

01 01 Operador de Áudio e Vídeo 06 e 07/04/2019. Auditório Principal – o 

operador deverá ficar 

disponível até às 19h 

do dia 07/04/2019. 

Rede 

Wireless 

02 Acesso a Internet 05 a 07/04/2019 Sala equipe de apoio, 

Auditório Principal e 

salas de grupos 

03 02 Bebedouro com Galão de Água 

de 20 Litros 

06 a 07/04/2019 01 na Sala de Apoio, 01 

no Credenciamento e 

01 no Auditório 

Em 

função 

da 

quantida

de de 

02 Garrafas de Café/Leite e 

Biscoitos 

06 a 07/04/2019 Auditório e Salas de 

Grupos 
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pessoas 

(130) 

2 - CONDIÇÕES GERAIS: 

 

2.1. Além dos requisitos estabelecidos acima, a licitante deve oferecer, no mínimo: 

 Serviço de recepção aberto por 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas; 

 Banheiro nas UH; 

 Troca de roupas de cama em dias alternados; 

 Troca de roupas de banho diariamente; 

 Serviço de lavanderia; 

 Sala de estar com televisão; 

 Televisão em 100% das UH; 

 Canais de TV por assinatura em 100% das UH; 

 Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH; 

 Minirrefrigerador em 100% das UH; 

 Climatização (ar condicionado) em 100% das UH 

 Área de estacionamento 

 Pagamento com cartão de crédito ou de débito 

 

2.2. O CRP-12 garantirá no show em apenas 70% (setenta por cento) das hospedagens e 

alimentação (Café da manhã, Almoço e Jantar) solicitadas. 

 
2.3. A relação final de hospedes será envida pelo CRP-12 à contratada em 28/03/2019.  

 

2.4. O auditório e demais salas devem estar compreendida no mesmo complexo de edificação dos 

quartos. 

 
3 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1 – Fornecer a CONTRATADA as informações indispensáveis à prestação dos serviços objeto do 

CONTRATO. 

 
3.2 – Comunicar, por escrito e em tempo hábil, a CONTRATADA, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 

 
3.3 – Credenciar, junto à CONTRATADA, prepostos que atuarão como seus fiscais e interlocutores 

para os fins previstos neste CONTRATO. 
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3.4 – Pagar pela prestação de serviço recebido na forma estabelecida no instrumento deste edital. 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 – Prestar o serviço de acordo com a descrição estipulada nos itens 01 e 02 deste Anexo, nos 

prazos definidos pelo CRP-12. 

 

4.2 – Durante a vigência do contrato, constitui obrigação da CONTRATADA providenciar a correção 

do serviço executado em desconformidade às condições e especificações constantes deste ANEXO 

I. A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente não só as especificações, como também às 

normas previstas na legislação em vigor e as solicitações determinadas pelo CRP-12. 

 

4.2.1 - A qualidade dos serviços prestados será fiscalizada pelo contratante, que notificara a 

contratada quando ocorrer qualquer irregularidade. 

 

4.3 – Fornecer pessoal qualificado e em número suficiente a execução do objeto do presente 

CONTRATO. A CONTRATADA e a única responsável pelos contratos de trabalho dos empregados, 

inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser 

arguida solidariamente o CRP-12, nem mesmo responsabilidade subsidiaria, não existindo, por 

conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e o CRP12. 

 

4.4 – Pagar, pontualmente, os salários de seus empregados bem como todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o 

custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, todos os tributos e contribuições que 

gravem os custos da execução do objeto deste CONTRATO, comprovando perante o CRP-12, 

sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas obrigações. 

 

4.4.1 – Fica pactuado que, se porventura o CRP-12 for autuado, notificado, intimado ou mesmo 

condenado, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível 

a CONTRATADA originaria deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 

devidos à CONTRATADA, com base neste ou em outro CONTRATO, ate que esta satisfaça a 

respectiva obrigação liberando o CRP-12 da autuação, notificação, intimação ou condenação. 
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4.4.2 – Caso já tenham sido liberados pelo CRP-12 todos os pagamentos e importâncias 

devidos a CONTRATADA, ou se este CONTRATO já tiver sido encerrado e não havendo outro 

contrato, assistira ao CRP-12 o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da 

CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente instrumento como titulo executivo extrajudicial. 

 

4.5 – Retificar o serviço prestado de forma inadequada, conforme especificações contidas neste 

Anexo. 

 

4.5.1 – No caso de a CONTRATADA se recusar a corrigir as inadequações do serviço prestado, 

o CRP-12 procedera a correção dos mesmos por meio de terceiros. A CONTRATADA 

respondera pelas multas e outras sanções decorrentes do inadimplemento contratual, podendo 

ainda o CRP-12 se ressarcir desses custos com os créditos de qualquer pagamento ainda 

devido à CONTRATADA, com base neste ou em outro CONTRATO. 

 

4.6 – Credenciar, junto ao CRP-12, um representante e/ou um preposto que serão seus únicos 

interlocutores para os fins previstos neste CONTRATO. 

 

4.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13, 14, e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990). 

 

4.8 – Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos 

causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CRP-12 ou a terceiros, bem como 

pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão 

da execução do objeto do CONTRATO. 

 

4.9 – Responder por quaisquer prejuízos sofridos pelo CRP-12 em decorrência de atraso parcial ou 

final na execução dos serviços. 

 

4.9.1 – No caso de a CONTRATADA se recusar a assumir as obrigações previstas nos itens 

4.7 a 4.9, assistira ao CRP-12 o direito de se ressarcir dos custos com a retenção de créditos 

de qualquer pagamento ainda devidos a CONTRATADA, com base neste ou em outro 

CONTRATO. 
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4.10 – A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste 

CONTRATO ou de leis e Regulamentos em vigor. 

 

4.11 – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

5 – DA ALIMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER OFERECIDA PELA PROPONENTE 

5.1. Deverá ser considerado na Alimentação: 

  

No Café da manhã deverá conter no mínimo: 

Leite Frio  

Leite quente 

Achocolatado 

Café com e sem acúçar 

Água quente 

Água Mineral 

03 tipos de Chá em sachê 

02 tipos de suco natural 

04 tipos de frutas 

04 tipos de pães 

03 tipos de biscoitos de sal e de doce 

03 tipos de bolos 

presunto  

mussarela ou queijo prato 

queijo minas frescal 

requeijão 

manteiga  

adoçante  

açúcar  

  

  

No Almoço e Jantar deverá conter no mínimo: 

02 tipos de arroz, sendo 01 arroz branco 
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02 tipos de feijão 

03 tipos de carne, sendo 01 carne branca 

03 tipos de massa 

05 tipos de salada 

02 tipos de verdura e/ou legume 

  

 

 

 

 

 

Florianópolis, 30 de novembro de 2018. 

 

 

FABRÍCIO ANTONIO RAUPP 
                                                 Conselheiro-Presidente CRP/12 
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ANEXO II – Minuta de Contrato 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA 12ª REGIÃO E .... 

 

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 12ª REGIÃO - CRP-12, 

autarquia federal, que por delegação do poder público exerce o serviço de fiscalização da 

profissão de psicólogo, instituído pela Lei nº. 5.766, de 20 de dezembro de 1971, com sede à 

Rua Professor Bayer Filho, 110, Florianópolis, Santa Catarina, inscrito no Ministério da Fazenda 

com o CNPJ Nº. 37.115.508/0001-45, neste ato representado por seu Conselheiro-Presidente 

FABRÍCIO ANTÔNIO RAUPP, brasileiro, psicólogo, portadora da Cédula de Identidade 

nº 3.090.040 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.811.559-42, doravante denominado CRP-

12 e ____________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob o nº. ___________________, com sede na cidade de 

_________________________, à ______________________________ ,                  por seu 

representante legal na forma de seu contrato social, senhor, _______________________ , 

portador da Cédula de Identidade nº. _______ e inscrito no CPF sob o nº. __________, 

doravante denominado CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado o presente contrato, o 

qual se regerá pelas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas 

pelas Leis nº. 8.883/94 e nº. 9.648/98, e demais legislação aplicável, e mediante as cláusulas e 

condições a seguir descritas:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL  

 

1.1. O objeto deste contrato é a prestação dos serviços de hotelaria que inclui a locação de quartos 

para hospedagem, de espaço físico como auditórios/salas para 130 pessoas, equipamentos de 

audiovisual, equipamentos de informática, apoio logístico e infraestrutura operacional e 

fornecimento de alimentação para a organização do X COREP – Congresso Regional de 

Psicologia – 12ª Região (SC), a realizar-se nos dias 06 e 07 de abril de 2019. O local (hotel) no 

qual serão prestados todos os serviços e locações citadas deverá estar localizado no 

município de Florianópolis/SC. 

 

1.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir a prestação de serviço, objeto deste contrato, 
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consoante descrição contida no Anexo I, do Edital de Pregão CRP-12 nº 02/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

2.1. Integram este contrato, para todos os efeitos legais, os seguintes documentos: a) Edital do 

Pregão CRP-12 nº 02/2019 e seus anexos; b) a Proposta de Preço da Contratada. 

 

2.2. Os documentos referidos no item 2.1 são considerados suficientes para, em complemento 

a este contrato, definir a sua extensão e reger a execução do objeto contratado, inclusive nos 

casos omissos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
 
3.1. A forma de execução e fornecimento do serviço será de acordo com o estabelecido no Anexo 

I, do Edital de Pregão CRP-12 nº 02/2018. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 – Fornecer a CONTRATADA as informações indispensáveis à prestação dos serviços objeto do 

CONTRATO. 

 
4.2 – Comunicar, por escrito e em tempo hábil, a CONTRATADA, quaisquer instruções ou 

procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados com este CONTRATO. 

 
4.3 – Credenciar, junto à CONTRATADA, prepostos que atuarão como seus fiscais e interlocutores 

para os fins previstos neste CONTRATO. 

 

4.4 – Pagar pela prestação de serviço recebido na forma estabelecida neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Prestar o serviço de acordo com a descrição estipulada no Anexo I, do Edital do Pregão de 

Pregão CRP-12 nº 02/2018, nos prazos definidos pelo CRP-12. 

 

5.2 – Durante a vigência do contrato, constitui obrigação da CONTRATADA providenciar a correção 

do serviço executado em desconformidade às condições e especificações constantes do ANEXO I 

do Edital do Pregão de Pregão CRP-12 nº 02/2018. A CONTRATADA devera 
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obedecer rigorosamente não só as especificações, como também às normas previstas na legislação 

em vigor e as solicitações determinadas pelo CRP-12. 

 

5.2.1 - A qualidade dos serviços prestados será fiscalizada pelo contratante, que notificara a 

contratada quando ocorrer qualquer irregularidade. 

 

5.3 – Fornecer pessoal qualificado e em número suficiente a execução do objeto do presente 

CONTRATO. A CONTRATADA e a única responsável pelos contratos de trabalho dos empregados, 

inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser 

arguida solidariamente o CRP-12, nem mesmo responsabilidade subsidiaria, não existindo, por 

conseguinte, vinculação empregatícia entre seus empregados e o CRP12. 

 

5.4 – Pagar, pontualmente, os salários de seus empregados bem como todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o 

custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, todos os tributos e contribuições que 

gravem os custos da execução do objeto deste CONTRATO, comprovando perante o CRP-12, 

sempre que por este solicitado, o cumprimento dessas obrigações. 

 

5.4.1 – Fica pactuado que, se porventura o CRP-12 for autuado, notificado, intimado ou mesmo 

condenado, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível 

a CONTRATADA originaria deste CONTRATO, seja de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 

devidos à CONTRATADA, com base neste ou em outro CONTRATO, ate que esta satisfaça a 

respectiva obrigação liberando o CRP-12 da autuação, notificação, intimação ou condenação. 

 

5.4.2 – Caso já tenham sido liberados pelo CRP-12 todos os pagamentos e importâncias 

devidos à CONTRATADA, ou se este CONTRATO já tiver sido encerrado e não havendo outro 

contrato, assistira ao CRP-12 o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da 

CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente instrumento como titulo executivo extrajudicial. 

 

5.5 – Retificar o serviço prestado de forma inadequada, conforme especificações contidas no Anexo 

I do Edital do Pregão de Pregão CRP-12 nº 02/2018. 
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5.5.1 – No caso de a CONTRATADA se recusar a corrigir as inadequações do serviço prestado, 

o CRP-12 procedera a correção dos mesmos por meio de terceiros. A CONTRATADA 

respondera pelas multas e outras sanções decorrentes do inadimplemento contratual, podendo 

ainda o CRP-12 se ressarcir desses custos com os créditos de qualquer pagamento ainda 

devido à CONTRATADA, com base neste ou em outro CONTRATO. 

 

5.6 – Credenciar, junto ao CRP-12, um representante e/ou um preposto que serão seus únicos 

interlocutores para os fins previstos neste CONTRATO. 

 

5.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13, 14, e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990). 

 

5.8 – Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos 

causados, por ação ou omissão sua ou de seus prepostos, ao CRP-12 ou a terceiros, bem como 

pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão 

da execução do objeto do CONTRATO. 

 

5.9 – Responder por quaisquer prejuízos sofridos pelo CRP-12 em decorrência de atraso parcial ou 

final na execução dos serviços. 

 

5.9.1 – No caso de a CONTRATADA se recusar a assumir as obrigações previstas nos itens 

4.7 a 4.9, assistirá ao CRP-12 o direito de se ressarcir dos custos com a retenção de créditos 

de qualquer pagamento ainda devidos a CONTRATADA, com base neste ou em outro 

CONTRATO. 

 

5.10 – A relação de encargos constantes desta cláusula não exclui as demais decorrentes deste 

CONTRATO ou de leis e Regulamentos em vigor. 

 

5.11 – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas para a execução deste Contrato correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento do CRP -12, para o exercício de 2018/2019. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 

 

7.1 – Pelo fiel e integral cumprimento das obrigações contratuais, com a prestação dos serviços de 

hotelaria, estando incluídos a locação de quartos para hospedagem, de espaço físico como 

auditórios/salas, equipamentos de audiovisual, equipamentos de informática, apoio logístico, 

infraestrutura operacional e fornecimento de alimentação, assim identificados no ANEXO I do Edital 

do Pregão CRP-12 nº 02/2018, que faz parte integrante deste instrumento, o CONTRATANTE 

pagará o preço de R$ XXXXXX (escrever por extenso), em favor da CONTRATADA. 

 

7.1.1 – No preço acima referido, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da 

CONTRATADA, tais como lucro, administração, imprevistos, resultados, encargos fiscais, 

previdenciários, sociais, assim como os impostos incidentes, transportes, seguros e 

embalagens conforme proposta comercial da CONTRATADA. 

 

7.2 – A CONTRATADA não poderá pleitear qualquer adicional no preço por falta ou omissões que 

porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAEMENTO 

 

8.1. Ao CRP-12, após a prestação dos serviços, será possibilitada a oportunidade para emitir seu 

“aceite”. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o objeto não 

será aceito, ficando a cargo da CONTRATADA a sua correção, sendo suspenso o pagamento e, 

ainda, sujeita a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e respectivo contrato. 

 
8.2. O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado em ate 10 (dez) dias úteis, contados 

da emissão do “aceite” pelo CRP-12, mediante a apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA 

e dos comprovantes de recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços junto 

aos respectivos órgãos competentes. 

 
8.3. A nota fiscal deverá ser encaminhada para a sede do CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DA 12ª REGIAO, Rua Professor Bayer Filho, 110 - Coqueiros - Florianópolis / SC - 

CEP 88080-300. 
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8.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por intermédio de ordem bancária 

contra o Banco do Brasil S/A, ou em qualquer estabelecimento bancário indicado na proposta, 

especificando-se o nome do banco, a agência, a localidade e o número da contracorrente em que 

deverá ser depositado o crédito.  

 

8.5. Caso o serviço tenha sido realizado, com o respectivo aceite da CONTRATANTE, e o 

pagamento não tenha sido efetivado até a data prevista, os valores correspondentes serão 

corrigidos pelo CRP-12 por intermédio do índice oficial do governo federal. Caso contrário, o 

pagamento efetivar-se-á após as devidas deduções, na forma prevista neste Edital, sem prejuízo 

das demais sanções. 

 

8.6. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE nas seguintes hipóteses: 

a) Os serviços terem sido rejeitados pelo controle de qualidade; 

b) Por inexecução total ou parcial do objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
 

9.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigerá, a partir deste momento, 

pelo prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado mediante ajuste entre as partes, ate o 

limite permitido por lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
I - advertência;  

II - multa na forma prevista no item seguinte; 

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com o Conselho, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

IV – Declaração de Inidoneidade para licitar. 
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10.2. O CRP-12 aplicará ao CONTRATADO multa de 10% (dez por cento) do valor total do serviço, 

pela inexecução total ou parcial do objeto contratual, quantia esta reconhecida como líquida, certa 

e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura 

existente. 

10.3 - Em qualquer hipótese, a Proponente-vencedora será notificada para apresentação de defesa 

prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

10.4 - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

a critério do CRP, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive 

aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

10.5 - Poderão ser aplicadas pena de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade à 

Proponente que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A execução do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo CRP-12, a quem competirá dirimir 

as dúvidas referentes à execução do serviço, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade 

técnica da CONTRATADA, por quaisquer irregularidades, inclusive perante terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. O CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, a critério do CONTRATANTE, 

independentemente de qualquer aviso ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 

casos: 

A) Inadimplemento de qualquer obrigação, condição ou disposição deste CONTRATO, pela 

CONTRATADA; 

B) Falência, concordata, recuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial 

da CONTRATADA; 

C) Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente CONTRATO, sem 

previa autorização, por escrito, do CRP-12; 

D) Nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79, da lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 

13.1. No interesse do CRP-12, os serviços objeto deste contrato poderão ser aumentados ou 

suprimidos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, § 1º, 

da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 

 

14.1 – O preço estabelecido no item 7.1 inclui todos os tributos e/ou encargos legais. 

 

14.2 - E de responsabilidade exclusiva de a CONTRATADA arcar com o recolhimento de todos os 

tributos, encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive parafiscais, de competência da 

União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente CONTRATO. 

 

14.3 – Na hipótese de o CRP-12 vir a ser autuado, notificado ou intimado, em virtude do não 

pagamento pela CONTRATADA, a época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto 

deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos devidos a CONTRATADA, ate 

que esta satisfaça integralmente a exigência formulada. 

 

14.3.1 – Caso sejam cumpridas as obrigações pela CONTRATADA, as importâncias retidas, 

na forma deste item, ser-lhe-ão liberadas sem a incidência de juros. 

 

14.4 – A CONTRATADA se obriga a repassar integralmente ao CRP-12 os benefícios fiscais 

aplicáveis ao presente contrato, inclusive os que forem concedidos por legislação superveniente, 

ficando o CRP-12 autorizado a deduzir dos faturamentos os valores dos benefícios não repassados. 

 

14.4.1 – Na hipótese do não aproveitamento de qualquer beneficio fiscal aplicável ao presente 

contrato, a CONTRATADA se obriga a arcar com ônus decorrente do não aproveitamento do 

incentivo, ficando desde logo acordado que o CRP-12 pagará sempre o preço incentivado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - VALOR DO CONTRATO 

 

15.1 – O valor total do presente contrato e de R$ ___________(...............). 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DISPOSICÕES GERAIS 

 

16.1 – A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e das demais condições contratuais, não podendo, em 

nenhuma circunstancia, alegar o desconhecimento dos mesmos para se isentar de 

responsabilidade pelo correto cumprimento deste contrato. 

 

16.2 – A tolerância ou não exercício pelo CRP-12 de quaisquer direitos a ele assegurados neste 

CONTRATO, ou na legislação em geral, não importara em novação ou renuncia a qualquer desses 

direitos, podendo o CONTRATANTE exercita-los a qualquer tempo. 

 

16.3 – Este CONTRATO reger-se-á pela Lei no 8.666/93, pela Lei no 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, pelas disposições do Edital, pelos preceitos de direito público e 

supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 

16.4 – Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as 

condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório da Licitação. 

 

16.5 - Fica eleito o foro da Justiça Federal de Florianópolis – Santa Catarina, com a exclusão 

de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato. 

 

   Lido e achado conforme entre as partes e por estarem assim justos e 

contratados, lavrou-se este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, por todos assinado, 

atendidas as formalidades legais, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Florianópolis, SC, ____ de _______ de 2018. 

 

 ___________________________________  
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FABRÍCIO ANTONIO RAUPP 
                 Conselheiro-Presidente CRP/12 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 17 /2018 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 02/2018 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

Documento 01: 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

  

(NOME E QUALIFICAÇÀO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins 

de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na 

Modalidade Pregão Presencial Nº 002/2018-CRP-12, QUE: (1) cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os 

parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; 

e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

  

 

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 

 

LOCAL, ..... de ..................... de 2018.  

 

 

 

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

DECLARANTE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

SEDE – Rua Professor Bayer Filho, 110, Coqueiros, 
Florianópolis, CEP 88080-300 – (48) 3244-4826 – 
crp12@crpsc.org.br| 

 

SUBSEDE NORTE – Rua Blumenau, 64, Sala 1306, Ed. 
Adville Business, America, Joinville, CEP 89204-248 – 
(47) 3202-7421 – norte@crpsc.org.br| 

SUBSEDE SUL – Rua Henrique Lage, 267, Sala 02, Ed. 
João Benedet, Centro, Criciúma, CEP 88801-010 – (48) 
2102-7091 – sul@crpsc.org.br| 

SUBSEDE OESTE – Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 802, 
Ed. Lázio, Centro, Chapecó,  CEP 89802-130 – (49) 
3304-0388 –  oeste@crpsc.org.br| 

ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 17 /2018 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 02/2018 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

Documento 02: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins 

de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na 

Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018-CRP-12, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 

nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da 

Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

  

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.  

  

 

LOCAL, ..... de ..................... de 2018.  

  

  

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

DECLARANTE 
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DECLARAÇÃO 

 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins 

de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na 

Modalidade Pregão Presencial Nº 002/2018-CRP-12, que concorda integralmente com os termos 

deste edital e seus anexos. 

 

  

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

  

  

 

LOCAL, ..... de ..................... de 2018.  

  

  

  

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

DECLARANTE 
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Documento 04: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins 

de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório na 

Modalidade Pregão Presencial Nº 002/2018-CRP-12, que inexiste qualquer fato superveniente 

impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que 

ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, 

da Lei n.º 8.666/93.  

 

 

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.  

  

 

 

LOCAL, ..... de ..................... de 2018.  

   

  

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

DECLARANTE 

 

 


