
 

 

1 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO CRP-12 Nº 04/2017 

 

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

REGIÃO torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local 

indicados, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de 

Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo “TÉCNICA E 

PREÇO”, conforme o disposto na Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações, e segundo a 

descrição contida neste Edital e nos seus anexos, que o integram e complementam. 

 
- LOCAL DO CERTAME: Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região, na Rua Professor 

Bayer Filho, 110 - Coqueiros - Florianópolis / SC - CEP 88080-300. 

 
- DATAS PRINCIPAIS: 
 

FASES DATAS 

CADASTRAMENTO Até 30/06/2017, das 9h às 12h e das 13h às 
17h. 

SESSÃO PÚBLICA - CREDENCIAMENTO E 
ENTREGA DOS ENVELOPES REFERENTES À 
HABILITAÇÃO, TÉCNICA E PREÇO (TRÊS 
ENVELOPES DISTINTOS E LACRADOS). A 
ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES À 
HABILITAÇÃO E À TÉCNICA OCORRERÁ NO 
MESMO DIA. NESTA DATA TAMBÉM OCORRERÁ 
O DEFERIMENTO OU NÃO DA HABILITAÇÃO. 

05 de julho de 2017, às 14h. 

DIVULGAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA POR 
MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CRP-12 E 
AFIXAÇÃO NO MURAL DA SEDE. 

14 de julho de 2017. 

SESSÃO PÚBLICA - ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE PREÇO, JULGAMENTO FINAL E DIVULGAÇÃO 
DO VENCEDOR, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 
DO EDITAL. 

17 de julho de 2017, às 14h. 

PRAZO PARA RECURSO. De 18 a 24 de julho de 2017. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO Previsto para 31 de julho de 2017. 

 

O Edital e seus anexos permanecerão à disposição dos interessados no endereço acima, 

podendo também ser solicitado através do e-mail: gerencia@crpsc.org.br. Não havendo 
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expediente na data marcada, a Licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, 

mantidos o mesmo local e horário. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa, Comunicação 

Institucional e Serviços Editoriais. Os serviços prestados devem prever: consultoria de 

comunicação e marketing; planejamento e assessoria de imprensa; consultoria, 

planejamento e execução de estratégias e projetos de Relações Públicas e 

Institucionais; auxílio no planejamento e execução de comunicação interna; edição e 

produção de publicações impressas e digitais, como revistas, jornais, newsletter, 

relatórios, sites, portais; elaboração e execução de apresentações e campanhas 

institucionais; criação e produção de material gráfico; consultoria de risco à imagem, 

planejamento e gerenciamento de crises, visando o atendimento de necessidades 

específicas, das finalidades institucionais da entidade, obedecidas as condições, 

requisitos e exigências técnicas estabelecidos neste Edital e conforme os termos 

constantes em seu Anexo I (Termo de Referência). 

 
2. DAS GENERALIDADES 

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. 

 

2.2. É parte integrante deste Edital o Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Critérios de 

Elaboração Proposta Técnica; Anexo III – Critério para o Julgamento da Proposta Técnica; 

Anexo IV – Critérios de Elaboração e Julgamento da Proposta de Preço; Anexo V – Nota Final 

da Proposta; Anexo VI – Minuta do Contrato; Anexo VII - Modelos de declarações. 

 

2.2.1. Aos LICITANTES não é possível alegar desconhecimento como fator impeditivo da 

correta formulação da proposta. 
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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. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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 edital. 

 

2.6. A impugnação feita tempestivamente pela Proponente não a impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão final a ela pertinente. 

 

2.7. 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 certame. 

 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

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

apresentar a documentação exigida. 

3.2. Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições de cadastramento, credenciamento 

e habilitação constantes deste Edital. 

 

3.2.1. Para participar do certamente, os interessados deverão, obrigatoriamente, 

realizar o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.666/93. 

 

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

suas propostas. 
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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. Pessoa física; 

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

 

3.5. A partir do protocolo dos envelopes para esta licitação implica que a licitante 

aceitou todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus 

anexos, devendo cumpri-los, inclusive durante a execução do contrato; além da 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do processo. 

 

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

representante da Proponente ou procurador constituído para este fim. 

 

3.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente ou por empregado do CRP-SC. 

 

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

 

3.8.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

deverão, no ato do cadastramento ou juntamente com os documentos de habilitação, 

apresentar documento oficial que comprove essa condição (Art. 3º da LC 123/2006). 

3.8.1.1. O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, 

sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do 

tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006. 
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3.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, nos prazos das 

fases previstas neste edital, mesmo que exista alguma restrição. 

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

microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.8.4. Em relação à proposta de preço, as regras de desempate em relação ao valor, 

seguirão o contido no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do CRP-12 para ano de 2017. 

 

5. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

5.1. O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas: 

a) Cadastramento dos interessados; 

b) Credenciamento dos licitantes e recebimento de envelopes, no número de 03 

(três): “documentos de habilitação”, “propostas técnica” e “proposta de preços”; 

c) Abertura dos envelopes: “documentos de habilitação” e “proposta técnica”; 

d) Divulgação dos resultados de habilitação e classificação da proposta técnica; 

e) Prazo de recurso; 

f) Abertura das propostas de preço para os licitantes habilitados. 

g) Definição do resultado do certame – com a classificação dos proponentes de 

acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de 

preço, de acordo com os pesos preestabelecidos neste certame. 

h) Recursos; 

i) Adjudicação e Homologação. 

 

6. DO CADASTRAMENTO 

 

6.1. Para participar do certamente, os interessados deverão, obrigatoriamente, 

realizar o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, ou seja, até o dia 30/06/2017, às 17hs. 
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6.2. Os interessados deverão, até a data e horário previstos no item anterior, comparecer a 

Sede do CRP-12, situada na Rua Professor Bayer Filho, nº 110, Bairro Coqueiros, 

Florianópolis, para a entrega da seguinte documentação: 

 

A) Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

I. Cédula de Identidade do representante legal da empresa; 

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

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 

bem como de seu(s) aditivo(s), quando houver, em se tratando de sociedades 

empresariais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

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

da diretoria em exercício; 

V. 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. 

 

B) Relativa à Regularidade Fiscal 

 

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

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

caso, relativo ao domicílio ou sede licitante e pertinente ao ramo de atividade deste 

certame; 

III. Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

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

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

VI. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

C) Relativa à Qualificação Técnica: 
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I. Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados 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. 

 

D) Relativa à qualificação Econômico-Financeira: 

 

I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de 

registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os 

lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. É vedada 

substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

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

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

E) OUTROS DOCUMENTOS 

 

I. Declaração, conforme modelo constante do ANEXO VII, 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. 

 

6.3. Os documentos constantes dos itens anteriores deverão ser apresentados em original, ou 

em cópia, autenticada por tabelião ou por funcionário do CRP-12. Contudo, as certidões 

disponíveis em sistema eletrônico, poderão ser extraídas dos respectivos sistemas, mediante 

uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos à verificação de sua autenticidade 

pela Administração. 

 

6.4. Depois de apresentados os documentos pelo interessado, a Comissão de Licitação fará a 

competente análise e, se tudo estiver conforme, expedirá o Certificado de Registro 

Cadastral – CRC no prazo de até 01 (um) dia útil, contado da data da entrega da 
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documentação. 

 

6.5. A documentação para o cadastramento que esteja incompleta e/ou incorreta 

impedirá a participação do interessado no certame. 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 
 
7.1. No dia 05/07/2017, às 14h, na Sede do Conselho Regional de Psicologia da 12º 

Região, localizada na Rua Professor Bayer Filho, nº 110, Bairro Coqueiros, 

Florianópolis – SC, ocorrerá sessão pública para a entrega e protocolo dos 

documentos pelos interessados. 

7.2. Na ocasião, os licitantes farão a entrega de três envelopes distintos, fechados e 

identificados, respectivamente como de nº 01, nº 02 e nº 03, contendo a seguinte 

inscrição: 

 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

AO CRP-12 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

AO CRP-12 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 

AO CRP-12 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
 
7.3. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação, 

proposta técnica e proposta de preço, observando, respectivamente, as determinações 

constantes nos itens 7.2., 9, 10 e 11 do presente edital. 
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7.4. Todos os documentos serão redigidos em português, ressalvando-se expressões 

técnicas de uso corrente. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 

 
8.1. O Credenciamento ocorrerá na data marcada para a entrega dos 03 (três) envelopes 

(“documentos de habilitação”, “proposta técnica” e “proposta de preço”), sendo procedimento 

prévio à abertura dos referidos envelopes. 

 

8.2. 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 certidão 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 se enquadrar nos termos do artigo 3°da Lei Complementar nº 123/06, constitui fraude 

à realização do procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no 
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artigo 93 da Lei nº 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 nos anexos deste instrumento; 

 

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

de identificação que contenha foto. 

 

8.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

8.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento das sessões, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Comissão de 

Licitação. 

 

8.6. Após declarada encerrada a fase de credenciamento pela Comissão de Licitação, 

nenhuma outra empresa será credenciada para este certame. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar, no Envelope nº 01 

(“Documentos de Habilitação”), os seguintes documentos: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC atualizado fornecido pelo CRP-12; 

b) Apresentação de no mínimo 3 (três) Atestados de Capacidade Técnica, 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 certame; 

c) Nome do responsável técnico, com vínculo empregatício ou como sócio da licitante, 

bem como comprovação de seu registro junto ao conselho de classe competente, se 

houver. 
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d) Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus 

anexos, conforme modelo constante dos Anexos VII deste edital;  

e) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, conforme modelo constante dos Anexos VII deste edital (art.32, §2º, da 

Lei nº 8.666/93). 

f) 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. 

 

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

autos do processo licitatório e não será devolvida. 

 

9.3. A documentação para habilitação incompleta e/ou incorreta implicará na inabilitação da 

proponente. 

 

9.4. Ao ser declarada inabilitada, serão devolvidos, fechados, os envelopes das propostas 

técnica e de preço, mediante consignação em ata. 

 

10. DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

10.1. A licitante deverá apresentar, no Envelope nº 02, a PROPOSTA TÉCNICA, que deverá 

conter a documentação referente à proposta técnica em cujos termos a licitante se apresenta 

para executar os serviços, incluindo a indicação da equipe técnica, mediante a apresentação 

de listagem própria, tudo nas condições e termos especificados no ANEXO II. 

 

11. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

11.1. No Envelope nº 03, a licitante apresentará a PROPOSTA DE PREÇO, que 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, 
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considerando 12 (doze) meses de serviços, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, em suas partes essenciais, de forma a não suscitar dúvidas no julgamento da 

licitação, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal. 

 

11.2. 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. 

 

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

da LICITANTE que não tenha sido indicada. 

 

11.4. A validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

abertura. 

 

11.5. Na análise das propostas de preço, a Comissão observará o Preço Global apresentado 

pela Licitante. 

11.6. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências desta Tomada de Preço, 

ou que apresentar preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis. 

 

11.7. 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 certame. 

 

11.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes. 

 

12. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01, Nº 02 E 03 E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
JULGAMENTO: 
12.1. Na data indicada no item 7.1., a Comissão de Licitação fará a abertura, 

respectivamente, dos Envelopes de nº 01 (“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”) e de nº 2 

(“PROPOSTA TÉCNICA”). 
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12.1.1. O Envelope de nº 03 (“PROPOSTA DE PREÇO”), de cada participante, 

permanecerá fechado, devendo ser rubricado, em sua parte externa, por todos os 

licitantes e também pela Comissão de Licitação. 

 

12.1.2. Em seguida, os Envelopes de nº 03 serão agrupados e lacrados pela Comissão, 

somente sendo abertos em sessão pública posterior, após definidas as habilitações e 

classificações das empresas participantes segundo a proposta técnica. 

 

12.2. A Comissão fará a avaliação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, Envelope Nº 01, 

com base nos critérios estabelecidos no item 09 deste instrumento convocatório. 

 

12.2.1. A divulgação das habilitações ocorrerá durante a Sessão Pública e será reduzida 

em ata. 

 

12.3. Após a fase de habilitação dos licitantes-participantes, a Comissão procederá à abertura 

do Envelope Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA e, em seguida, remeterá os documentos à 

Subcomissão Especializada, designadas especificamente para esta tarefa. Por fim, dará 

encerramento à Sessão. 

 

12.4. As Propostas Técnicas serão examinadas, julgadas e pontuadas pela referida 

Subcomissão Especializada, de acordo com os critérios constantes do Anexo II e a fórmula 

constante do Anexo III. 

 

12.5. A Subcomissão Especializada terá prazo até o dia 13/07/2017 para finalizar o seu 

trabalho. 

 

12.6. A divulgação do resultado da pontuação, no que se refere à proposta técnica, ocorrerá 

no dia 14/07/2017, no sítio eletrônico do CRP-12 e no mural da sede. 

 

12.7. No dia 17/07/2017, ocorrerá Sessão Pública para a abertura do envelope Nº 03 - 

PROPOSTA DE PREÇOS. 
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12.8. As propostas de preço serão avaliadas com atribuição de notas, conforme ANEXO IV 

sendo que os preços aviltantes serão descartados e a proponente desclassificada. 

 
12.9. Aos preços iguais serão atribuídas as mesmas notas. 
 
 
13. DA AVALIAÇÃO FINAL 
 
 
13.1. O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior 

adjudicação, observados os dispositivos constantes no art. 45, inciso III da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, é o de ”TÉCNICA E PREÇO”, sendo classificadas as propostas em ordem 

decrescente de Nota Final, conforme os critérios do Anexo V. 

 

13.1.1. O resultado final das avaliações será a adição obtida entre os valores das 

“PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇO”, sagrando-se vencedora a licitante 

que atingir o maior resultado. 

 

13.1.2. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor definido no objeto deste edital e seus anexos, sendo-lhe adjudicado 

o objeto deste instrumento. 

 

13.2. 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.  

 

13.3. A Comissão de Licitação, 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.  

 

13.4. 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.  

 

14. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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14.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno na forma do item 3.8.4, desde que a beneficiada(s) 

atenda(m) ao disposto no item 8.2., alínea “c”. 

 

14.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

 

14.3. Ocorrendo o empate na forma do item 14.1, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada será convocada para, no prazo de 02 (dois) dias corridos, ofertar 

nova proposta de preço, por escrito e de acordo com o item 11 deste instrumento, de tal modo 

que a Nota Final fique superior àquela considerada, até então, de maior Nota Final, situação 

em que será declarada vencedora do certame. 

 

14.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 14.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

14.5. As demais hipóteses de empate terão como critério obrigatório de desempate o sorteio, 

em ato público. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. É admissível recurso nas fases previstas nesta licitação, no prazo de 05 (cinco) dias 

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

da Lei 8.666/93. 

15.2. 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 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo devidamente informado para 

apreciação e decisão do Presidente do CRP-12. 

15.3. 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. 
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15.4. 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. 

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

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados, sendo indeferidos sem 

apreciação de mérito. 

15.7. Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações 

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

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

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. 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. 

 

16.2. 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 por 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 certame. 

 

16.3. 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-lo em igual prazo e preço do primeiro classificado, ou revogar a 

licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
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16.4. 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. 

 

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

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento mensal pela prestação dos serviços será realizado até o quinto dia útil do 

mês subsequente à prestação de serviços, com a verificação pela Unidade Requisitante dos 

trabalhos prestados, devendo a CONTRATADA apresentar os documentos discriminados a 

seguir: 

 

17.1.1. Primeira via da Nota fiscal e boleto bancário, já descontadas as retenções e 

tributos, acompanhado das guias para quitação das retenções dos tributos e impostos 

destacados da Nota Fiscal. 

17.1.2. Caso os valores a serem excluídos da base de cálculo da contribuição não sejam 

comprovados, quando da apresentação da nota fiscal, ou seja, em montante inferior ao 

previsto no contrato, aplicar-se-á multa igual ao valor porventura devido ao INSS. 

17.1.3. Não será concedido reajuste econômico nem revisão de preços antes de 12 

meses.  

17.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à Proponente vencedora antes de paga ou 

relevada a multa que lhe tenha sido aplicada, sem prejuízo das demais sanções, 

conforme minuta do contrato anexo. 

17.1.5. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal os tributos federais devidos, bem 

como os devidos ao Estado e ao Município.  

17.1.6. De posse da(s) Nota (s) Fiscal(s) com as devidas deduções, caberá à 

CONTRATADA a emissão das guias e quitações dos tributos e impostos destacados, 

sendo que o CONTRATANTE oferecerá à CONTRATADA cópia das guias quitadas. 

 

17.2. A CONTRATADA registrará nos documentos acima referidos o número do processo e 

da Tomada de Preço a ele referente. 
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17.2.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA mediante apresentação da Nota 

Fiscal e boleto bancário, ou depósito na conta bancária indicada na proposta de preço 

(item 08), ou mediante retirada do cheque nominal cruzado na sede do CRP-12. 

 

17.3. Em caso de atraso de pagamento a cargo do CONTRATANTE, tendo sido prestados os 

serviços, os valores correspondentes serão corrigidos pelo CRP-12 com base no índice oficial 

fixado pelo Governo Federal.  

17.4. 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 certame. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

18.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Transmitir por escrito as instruções sobre modificações de planos de trabalho; 

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, 

visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, 

devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel 

cumprimento; 

c) Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no ajuste; 

d) Solicitar, através de notificação por escrito à CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, o afastamento de qualquer profissional da mesma que não tenha 

comportamento adequado; 

e) Acompanhar e fiscalizar, por meio de representante(s) da Administração 

especialmente designado(s), a execução do objeto do presente ajuste. 

f) Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulado no presente instrumento. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. São obrigações da CONTRATADA: 
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a) Prestar os serviços com eficiência, competência, diligência, cumprindo o estabelecido 

no objeto da presente licitação, tudo dentro dos prazos previstos; 

b) Deverá fornecer às pessoas por ela recrutadas para executar o contrato e delas exigir 

o uso de todos os dispositivos de proteção e segurança exigidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho e demais normas correlatas; 

c) Deverá fornecer os equipamentos necessários à prestação dos serviços; 

d) A CONTRATADA ficará responsável, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

e) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com mão de obra necessária para 

o atendimento do presente, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, 

saúde física e mental de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiência dos 

serviços prestados; 

f) Comprovar documentalmente, sempre que for requerido pelo CONTRATANTE, que 

em seu quadro funcional mantém/possui profissionais qualificados devidamente 

habilitados, com responsabilidade técnica e, se for o caso, registro nos respectivos 

conselhos; 

g) A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho das pessoas que 

estejam executando o contrato em seu nome e pelos atos por eles praticados; 

h) Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA será a única 

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato, exceção 

feita àquelas despesas que por lei sejam expressamente atribuídas a outra pessoa, 

bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços contratados, 

custos com fornecimento de mão de obra e demais despesas indiretas; 

i) A CONTRATADA deverá afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para o 

CRP 12ª Região, qualquer pessoa que esteja prestando o serviço em seu nome e que, 

por solicitação da Administração, não deva continuar a participar da execução dos 

serviços, sem a necessidade de justificativa pela mesma dos motivos que ensejaram a 

solicitação; 
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j) A CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à CONTRATANTE, 

em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções, prestar atendimento, ou 

participar de reuniões. 

k) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução 

dos serviços que deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido nas normas 

do ajuste e legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua 

realização; 

l) A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à Administração por escrito, e no prazo de 

24 horas, das providências adotadas para sanar quaisquer irregularidades; 

m) A CONTRATADA obriga-se a, quando necessárias eventuais substituições das 

pessoas por meio das quais o serviço estiver sendo por ela prestado, apresentar à 

Administração de forma antecipada o substituto por meio de carta de apresentação e 

referência; 

n) A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transporte e 

alimentação das pessoas que, em seu nome, estejam prestando serviços; 

o) A CONTRATADA obriga-se a assumir integralmente responsabilidade pelos danos 

causados diretamente ao Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato. 

p) Ao final do contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar ao CONTRATANTE cópia, 

em mídia, de todos os trabalhos gráficos realizados. 

19.2. Relativamente aos serviços produzidos pela CONTRATADA, todos os direitos autorais 

relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo objeto desta Licitação 

pertencerão ao CONTRATANTE.  

19.3. Os estudos, resultados de análises, planos, ideias, materiais, sejam, impressos, de 

áudio, vídeo ou qualquer outro meio, criados pela CONTRATADA para o CRP-12, a este 

pertencerão, podendo a Autarquia utilizá-los conforme julgar conveniente, durante a vigência 

do contrato respectivo ou fora dele, sem que caiba à Contratada ou a quaisquer outros 

interessados ou subcontratados direito ao pagamento de qualquer valor ou indenização a 

qualquer título. 
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19.4. Os serviços produzidos pelos servidores lotados na própria Assessoria de Comunicação 

do CRP-12 não se incluem entre os serviços prestados pela contratada, não gerando 

quaisquer benefícios pelos direitos autorais. 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

20.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 

(sessenta) meses, mediante assinatura de Termo Aditivo.  

21. DAS PENALIDADES 

 

21.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste instrumento, 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. 

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

I - de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 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 contrato, 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. 

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

defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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21.4. As penalidades previstas nesta Tomada de Preço são independentes entre si, podendo 

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

cabíveis. 

21.5. 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. 

22. DO ADIAMENTO, ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

22.1. 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. 

22.2. A data de abertura desta LICITAÇÃO poderá ser adiada, mediante prévio aviso às 

Proponentes, sem que caiba a estas qualquer direito à indenização ou reembolso. 

22.3. Existindo qualquer modificação no presente Edital, 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. 

22.4. A nulidade deste certame induz a do Contrato, ressalvado o disposto nas Normas e 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis expedidos pelo CRP-12. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente na hora marcada para a abertura do certame, fica a reunião 

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

contrário. 

 

23.2. Poderão ser exigidos, em qualquer oportunidade, documentos ou informações 

complementares das Proponentes. 

 

23.3. As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados. 
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23.4. 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. 

 

23.5. As empresas que possuírem interesse na participação desta licitação poderão adquirir o 

Edital na sede do CRP-12 até 03 (três) dias antes da abertura das propostas e desde que 

haja tempo hábil para o seu cadastramento. 

 

23.6. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial da 

presente licitação. 

 

23.7. 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 e o caráter competitivo da licitação e possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado 

pela Comissão. 

 

23.8. 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. 

 

23.9. Decairá do direito de impugnar os termos desta Licitação perante o CRP-12, a licitante 

que não fizer até o 2º (segundo) dia útil antes da data estabelecida no preâmbulo deste 

certame para a entrega dos envelopes de documentos. 

 

23.9.1. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do começo, incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário neste Edital. 

 

23.10. A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite esta Licitação, desde que 

formalizadas, por escrito, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
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envelopes de documentos, no endereço descrito no preâmbulo, de segunda a sexta-feira e no 

horário comercial. 

 

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

impliquem na redução ou aumento do volume de serviços em 25% (vinte e cinco por cento), 

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. 

 

23.12. 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. 

 

23.13. As Proponentes não estão obrigadas a assinar as ATAS relativas à licitação, mas se 

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

consignada na referida ATA. 

 

23.14. Aplica-se a presente licitação todas as disposições previstas na Lei nº 8.666/93 

alterada pela Lei nº 8.883/94 e legislação posterior. 

 

23.15. Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Florianópolis-SC para dirimir 

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

 

23.16. Os casos omissos serão resolvidos pela CL/CRP. 

 

Florianópolis, 22 de maio de 2017. 

 

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 
Conselheira Presidente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 
 
 
1. JUSTIFICATIVA 

 
A contratação de serviço especializado de Assessoria de Imprensa, Comunicação 
Institucional e Serviços Editoriais justifica-se para atender às necessidades do Conselho 
Regional de Psicologia da 12ª Região, haja vista que, na condição de Órgão Público Regional 
carece de apoio técnico para produzir e veicular as informações e notícias relevantes para a 
categoria, difundindo o conhecimento da Psicologia e auxiliando na orientação e fiscalização 
da profissão. 

 
2. OBJETO  

 
Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de Assessoria de Imprensa, Comunicação 
Institucional e Serviços Editoriais. Os serviços prestados devem prever: consultoria de 
comunicação e marketing; planejamento e assessoria de imprensa, associados e formadores 
de opinião; consultoria, planejamento e execução de estratégias e ações de relacionamento; 
auxílio no planejamento e execução de comunicação interna; edição e produção de 
publicações impressas e digitais, como revistas, jornais, newsletter, relatórios, sites, portais; 
elaboração e execução de apresentações e campanhas institucionais; criação e produção de 
material gráfico; consultoria de risco à imagem, planejamento e gerenciamento de crises, 
visando o atendimento de necessidades específicas, das finalidades institucionais da 
entidade, obedecidas as condições, requisitos e exigências estabelecidos no Edital 04/2017 e 
conforme os termos constantes neste Anexo I.  
 
3. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de Assessoria de Comunicação. As ações desenvolvidas devem se pautar nos 
seguintes objetivos:  
 
a) Fortalecer a imagem da instituição e das(os) profissionais psicólogas(os) junto à própria 
categoria e a sociedade;  

b) Desenvolver atividades voltadas para posicionar favoravelmente a imagem do CRP-12 na 
sociedade, reforçando o papel institucional no processo de fiscalização da profissão;  

c) Publicar atos administrativos, observada a oportunidade e conveniência, em jornais e 
mídias; efetuando a divulgação de notas de esclarecimento à opinião pública e outros; 

d) Gerenciar momentos de crises, assim considerado o planejamento e coordenação das 
ações a serem tomadas nos casos que exigem pronta resposta à mídia (veículos de 
comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites e 
blogs), com prévia autorização da gestão da Entidade;  
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e) Estudar, planejar e propor atividades de comunicação em assuntos de interesse da 
categoria de psicólogas(os); 

f) Trabalhar para que os materiais gráficos e eletrônicos transmitam a imagem e o 
posicionamento do CRP-12 enquanto Conselho Regional de Psicologia;  

g) Construir métricas e meios de avaliação da efetividade da forma que está sendo feita a 
comunicação; 

h) Desenvolver e reestruturar a identidade visual do CRP-12, em conjunto com a Comissão 
de Comunicação Social e Setor de Comunicação. 
 
A Assessoria de Comunicação deverá compreender as seguintes atividades: 
 
A) DO ATENDIMENTO: Disponibilidade e flexibilidade no atendimento às demandas do CRP-
12. Acompanhamento de entrevistas, de acordo com a conveniência da administração. 
Convocação de coletivas e acompanhamento das entrevistas de interesse do CRP-12 nos 
veículos de comunicação. Atendimento oportuno aos questionamentos e/ou solicitações dos 
veículos de comunicação em relação aos assuntos pertinentes ao CRP-12, fornecendo 
informações e auxiliando no preparo de reportagens e entrevistas que tenham o CRP-12, 
suas ações, programas, e serviços como tema.  
 
B) REUNIÕES DE TRABALHO – Serão realizadas reuniões com periodicidade semanal, ou a 
critério da contratante, reuniões presenciais com os representantes do CRP-12, para 
levantamento de  informações referentes ao Conselho, avaliação e planejamento de novas 
estratégias de trabalho, materializadas através das mídias.  
 
C) PRODUÇÃO E ENVIO DE PRESS RELEASES: Identificação, apuração e produção de 
temas/pautas para comunicação externa, visando informar segmentos específicos de público 
e o conjunto da sociedade sobre ações, serviços e demandas do CRP-12 e seus resultados. 
Envio de releases, notas, artigos e comunicados de interesse do CRP-12 para veículos de 
comunicação e outros Órgãos/Entidades determinados pelo Conselho, após aprovação da 
Comissão de Comunicação Social. Elaboração de plano de relacionamento com a mídia 
(veículos de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, emissoras de televisão e 
rádio, sites, blogs e mídias sociais).  

D) ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE PAUTAS: Execução das pautas 
encaminhadas pelo CRP-12 e elaboração de sugestões de pautas à imprensa. Abertura de 
espaço nos veículos de comunicação com pautas especiais exclusivas. Redação de textos e 
acompanhamento do processo de confecção de todos os informativos do CRP-12, de acordo 
com as especificações de cada projeto, garantindo o andamento de prazos e a qualidade do 
serviço.  

Sob a supervisão da Comissão de Comunicação Social e do Setor de Comunicação do CRP-
12, deverá propor e implementar um plano de relacionamento com a imprensa, em especial 
com tomadores de decisão (editores, diretores, colunistas), para o desenvolvimento de um 
canal direto, com o objetivo de conseguir a publicação de notícias exclusivas sobre assuntos 
pertinentes às ações do CRP-12, em espaços privilegiados nos veículos de comunicação.  

E) REDAÇÃO, EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS: Elaboração e envio de artigos a veículos 
de comunicação e empenho na publicação, sempre que necessário. Apuração, redação e 
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edição de textos jornalísticos, reportagens e entrevistas voltadas para a comunicação interna 
e externa do CRP-12.  

E.1) Execução de entrevistas e redação de matérias para os veículos informativos do CRP-
12, incluindo a Revista Eletrônica. Outros veículos informativos que poderão ser utilizados: 
Revista Científica e/ou de divulgação da profissão, campanhas do CRP-12, redação de textos 
institucionais e redação de material e boletins eletrônicos para o site do Conselho.  

E.2) Correção ortográfica e gramatical de todos os textos, de forma geral.  

F) MAILING DE CONTATOS: Criação e atualização de mailing nacional, com ênfase em 
Santa Catarina, para divulgações de notícias. A empresa contratada terá a responsabilidade 
de elaborar um “mailing list" de jornalistas e suas respectivas editorias para cada assunto e 
forma de abordagem - rádios, TVs, jornais e revistas. 

G) CLIPPING: Clipagem e monitoramento da informação através do fornecimento diário (via 
correio eletrônico) de clipping dos principais portais de notícias e mídia impressa. E, ao final 
de cada mês, uma clipagem completa, digitalizada, acompanhada do relatório de 
aproveitamento de mídia.  

 
H) ENTREVISTAS: Agendar, em conjunto com a Comissão de Comunicação Social e o Setor 
de Comunicação do CRP-12, entrevistas com a imprensa, bem como estipular o local onde 
serão realizadas. Colaboração na escolha de representantes para contatos e entrevistas com 
a imprensa, de acordo com o perfil do colaborador, o tema em pauta e o seu enfoque 
estratégico.  
 

I) CONSULTORIA DE RISCO: Efetuar o planejamento e gerenciamento de crises que afetem 
a imagem do CRP-12. Efetivar a administração de crises, elaborando estratégias de ação, 
sempre que o CRP-12 estiver passando por situações embaraçosas que mereçam cuidados 
especiais no relacionamento com a imprensa. Preparação e análise do conteúdo de resposta 
pertinente às demandas da imprensa.  

 
J) COBERTURA EM EVENTOS: Cobertura fotográfica e jornalística dos eventos promovidos 
e/ou que tenham o apoio institucional do CRP-12. A cobertura fotográfica estará na rotina de 
eventos do Conselho, sempre que solicitado pela Comissão de Comunicação Social. 
Entrevistar palestrantes, quando solicitado pela Comissão. A participação obrigatória em 
eventos da Entidade será comunicada com antecedência máxima possível. Planejamento e 
execução de cerimonial dos eventos produzidos e apoiados pelo CRP-12. 
 

K) PRODUÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS:  
 
Os serviços de produção de peças gráficas/designer gráfico consistem:  
 
a) Criação, diagramação, tratamento de imagens, revisão, arte-final e editoração de 
material do CRP-12 e fornecimento de arquivo final fechado e aberto. Os materiais terão 
como intuito informar à categoria e ao público em geral a respeito das atividades e ações 
deste Conselho; 
 



 

 

28 
 

b) Produção de peças gráficas institucionais impressas e/ou eletrônicas para 
atender/esclarecer demanda específica. Tais como: faixas, banners, cartazes, folders, 
folhetos, convites, cartilhas, malas diretas, flyers para redes sociais, entre outros; 

 
c) Ações anuais previstas:  
 
- Peças Institucionais: Desenvolvimento de peças gráficas institucionais para divulgação junto 
à categoria profissional e sociedade. A média estimada de demanda é a criação de 72 
(setenta e dois) projetos gráficos por ano, em média 06 (seis) por mês. Cada projeto 
gráfico/identidade visual da respectiva atividade/evento deve prever a aplicação em, no 
mínimo, 5 (cinco) formatos: capa do Facebook, banner para o site, programação; banner/faixa 
impressos; flyer para mídias sociais. Outras artes poderão ser solicitadas, a depender da 
demanda.  
 

- Criação de arte para o calendário anual;  

 
- Produção, edição, diagramação e criação do projeto gráfico da Revista Eletrônica com 
periodicidade quadrimestral, após definição da pauta, fotos, etc., com a Comissão de 
Comunicação Social e o Setor de Comunicação.  
 
- Produção e publicação de newsletter (textos, diagramação e projeto gráfico), a ser enviado 
quinzenalmente - às segundas ou terças-feiras - às(os) psicólogas(os), utilizando o mailing list 
do CRP-12. Posteriormente, realizar a inserção dos boletins eletrônicos no site do Conselho.  
 
- Criação de roteiros atividades do CRP-12, em conjunto com a Comissão de Comunicação 
Social e o Setor de Comunicação. 
 
- Produção de imagens e entrevistas realizadas em palestras, seminários, eventos, com a 
respectiva edição e envio de texto com as informações para utilização pelos veículos de 
comunicação que não tiveram oportunidade de realizar a cobertura. 
 
Como serviços de produção de peças gráficas, incluem-se as seguintes atividades 
complementares:  
 
a) Criação e desenvolvimento de formas inovadoras, em consonância com novas tecnologias, 
visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação;  

b) Acompanhamento e avaliação da produção gráfica dos temas, assuntos, ações e 
demandas implementadas pelo CRP-12. 
 
L) MÍDIAS DIGITAIS: Sistematização e operação das Redes Sociais do CRP-12. 
Gerenciamento da fanpage, twitter e outras redes sociais indicadas pela contratada. Incluir a 
previsibilidade de gestão das mídias sociais do CRP-12, através da geração e administração 
de conteúdo. Manutenção, organização, atualização e apoio ao gerenciamento do conteúdo 
do site - atualização do site com notícias produzidas pela assessoria - em conjunto com a 
Comissão de Comunicação Social e o Setor de Comunicação. Atualizações no prazo máximo 
de 48 horas a partir do envio do material/solicitação pelo CRP-12. Envio mensal do relatório 
de estatísticas de acesso do site. Formatação do conteúdo conforme o design do site do 
CRP-12. Inserção, edição e exclusão de imagens, textos, arquivos e links.  
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4. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. A duração da prestação de serviço será de 12 (doze) meses, contada da data da 

assinatura do contrato. Poderão ocorrer prorrogações iguais e sucessivas até o prazo de 60 

(sessenta) meses. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO correrão à conta do Orçamento 

Próprio do CRP-12, aprovado para o exercício de 2017. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. A licitação será realizada na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de Execução 

Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo “TÉCNICA E PREÇO”. 

6.2. Relativamente aos serviços produzidos pela contratada, todos os direitos autorais 

relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo objeto desta licitação 

pertencerão ao contratante. Os estudos, resultados de análises, planos, ideias, materiais de 

produção gráfica, sejam impressos, de áudio, vídeo ou qualquer outro meio, criados pelo 

CRP-12, a este pertencerão, podendo a instituição utilizá-los conforme julgar conveniente, 

durante a vigência do contrato respectivo ou fora dele, sem que caiba à contratada ou a 

quaisquer outros interessados ou subcontratados direito de pagamento de qualquer valor ou 

indenização a qualquer título. 

 

Florianópolis, 22 de maio de 2017. 

 
 
 
 
 

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 

Conselheira-Presidente 
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ANEXO II 
 
 

CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
 

1.1. A licitante deverá apresentar, no Envelope nº 02, a proposta técnica, a qual será 

composta pelos conjuntos de documentos, na forma que seguem: 

 
A) RELACIONADOS À EQUIPE TÉCNICA 
 

I. Relação nominal dos componentes da Equipe técnica que estarão envolvidos no 

planejamento e execução do objeto, apresentando seus respectivos currículos 

profissionais (incluindo formação acadêmica), indicando o tempo que estarão à 

disposição profissional da licitante durante a execução do contrato e a experiência de 

cada um na realização do objeto do presente certame. 

II. Prova do vínculo profissional dos componentes da equipe técnica com a licitante, por 

meio de cópia autenticada em cartório dos registros na carteira de trabalho ou cópia 

do contrato de prestação de serviços, quando este não for sócio da empresa. 

III. Prova do registro do profissional na respectiva entidade de classe, se houver, 

mediante cópia autenticada do mesmo, para todos os integrantes da equipe técnica. 

IV. Cópia (verso e anverso) autenticada dos diplomas e/ou certificados dos profissionais 

componentes da equipe técnica, expedido por instituição de ensino superior 

reconhecida Ministério da Educação. 

Neste ponto, será avaliada a qualificação profissional da equipe, por meio dos diplomas 

apresentados pela Licitante. 

 Curso de Aperfeiçoamento – 0,5 (máximo 2 pontos) 

 Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) – 01 pontos (máximo 04 pontos); 

 Pós-Graduação Strictu Sensu (Mestrado e Doutorado) – 2 pontos (máximo 04 

pontos). 

 
- O curso de aperfeiçoamento, para ser válido, deverá ter carga horária mínima 
de 180 horas. 
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- Os Diplomas de Pós-Graduação (lato sensu e strictu sensu) somente serão 
válidos se forem específicos da área do objeto desta licitação e expedidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
 
- Cada membro da equipe técnica somente será pontuado uma vez em cada 
quesito e de acordo com a pontuação máxima de cada quesito. 
 

B) RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REVISTA OU PERIÓDICO: 
 
A comprovação deste item será feita da seguinte forma: a empresa deverá apresentar 
declaração do próprio licitante acompanhada das respectivas edições. 
 
. De 01 a 03 edições – 02 pontos 
. De 04 a 06 edições – 04 pontos 
. De 07 a 10 edições – 06 pontos 
. De 11 a 13 edições – 08 pontos 
. Acima de 13 edições – 10 pontos 
 
- Serão válidas somente as edições realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro) 
meses antecedentes à publicação deste edital. 
 
 
C) EXPERIÊNCIA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA 
 
Comprovação através atestados fornecidos por clientes (empresa pública ou privada), 
que comprovem o desempenho de atividade em assessoria de comunicação e de 
imprensa objeto desta licitação. 
 
. De 01 a 02 anos – 02 pontos 
. De 03 a 04 anos – 04 pontos  
. De 05 a 06 anos – 06 pontos 
. De 07 a 08 anos – 08 pontos 
. Acima de 08 anos – 10 pontos 
 
D) REPERTÓRIO (PORTFÓLIO): 
 
O licitante deverá apresentar 03 (três) trabalhos anteriores, elaborados nos últimos 
24 (vinte e quatro) meses, para o atendimento de outros clientes, visando 
demonstrar as suas capacidades técnica e artística no desempenho da assessoria de 
imprensa e comunicação. As amostras, em seu conjunto, serão avaliadas nos 
seguintes critérios: 
 

a) Concepção (máximo 02 pontos); 
b) Pertinência (máximo 02 pontos); 
c)  Clareza (máximo 02 pontos); 



 

 

32 
 

d) Qualidade de execução (máximo 02 pontos); 
e) Acabamento (máximo 02 pontos). 

Máximo de 10 pontos. 
 
 
E) APRESENTAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO 
ABAIXO: 
 
Como exercício para avaliação técnica neste processo de licitação, o CRP-12 solicita o 
desenvolvimento de uma campanha para o Dia da(o) Psicóloga(o) 2017 em conjunto com 
a comemoração dos 25 anos do CRP-12. A campanha deve ter um cunho institucional e 
permitir que os profissionais se sintam valorizados, além destacar a ideia de aproximação 
com a categoria e o movimento nas ações do Conselho. Também é importante mostrar para a 
sociedade catarinense o compromisso social do CRP/SC, enquanto entidade política e da 
própria psicologia. Obs.: O dia da(o) Psicóloga(o) é comemorado no dia 27 de agosto.  
 
Propomos, portanto, a elaboração e apresentação de um Plano de Comunicação para esta 
campanha hipotética, que deverá ocorrer nos seguintes meios: Jornal, Internet e Não Mídia.  
 
E1) Como Plano de Comunicação, a licitante-proponente deverá apresentar todas as 
tarefas relacionadas abaixo: 
 
- JORNAL: apresentação de texto jornalístico sobre a campanha, com a seguinte forma: 

a) Conteúdo impresso em papel A4 branco, com 75gr/m²; 

b) Tamanho do Texto – duas páginas; 

c) Margens de 03 cm na esquerda e 2cm na direita, 2cm superior e 
inferior, a partir da borda; 

d) Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

f) Espaçamento 1,5 entrelinhas e duplo após títulos, entretítulos e 
parágrafos; 

g) Alinhamento justificado do texto; 

h) Texto em fonte “arial”, cor preta, tamanho “12 pontos”. 

- INTERNET: apresentação de banner para o site (1170 x 500 pixels); e flyer virtual com a 
programação do evento (no formato 15cm x 21cm). Os materiais deverão ser entregues na 
forma impressa, com as seguintes características: 

a) Conteúdo impresso em papel couché brilho 115g; 

b) Tamanho: A4; 

c) Cores: 4x4. 

- NÃO MÍDIA: apresentação de layout para folder impresso. O material deverá ser 
entregue de forma impressa, no seguinte formato:  

a) Tamanho: 29,5cm x 21 cm (aberto); 
b) Dobraduras: 02 dobras; 
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c) Cores: 4X4; 
d) Papel: couché brilho 170g.  

 
E2) Todas as referidas tarefas possuem como baliza: 
 

a) Alcance e público-alvo: 
A campanha deve ser dirigida a todas(os) as(os) psicólogas(os) do estado de Santa Catarina, 
motivando-os a aproximarem-se do Conselho e participarem das comemorações alusivas ao 
Dia da(o) Psicólogo(a) e 25 anos do CRP-12.  
 

b) Objetivos  
Promover a valorização da profissão de psicólogo e sua interface com os Direitos Humanos. 
Mostrar à sociedade catarinense o compromisso social do CRP/12, enquanto uma entidade 
política, e da própria Psicologia, enquanto ciência e profissão. Desenvolver ações que 
ampliem o reconhecimento da Psicologia através do protagonismo em temas de relevância 
para a sociedade, na valorização da prática profissional e na produção de políticas públicas.  
 

c) Fontes de pesquisa indicadas  
 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 12ª Região  
Av. Prof Bayer Filho, 110 - Fone/Fax: (48) 3244.4826 - CEP 80080-300 – Santa Catarina/SC  
a. http://www.crpsc.org.br  

b. https://www.facebook.com/crp12sc/  

c. E-mail: ccs@crpsc.org.br 

d. https://www.youtube.com/user/CRP12SC 

e. Caderno de deliberações 9º COREP (Propostas Regionais): 
http://www.crpsc.org.br/ckfinder/userfiles/files/Caderno_Propostas-COREP.pdf 

f. http://www.cfp.org.br  

 
E3) Critérios de avaliação do Plano de Comunicação: 

 
- Capacidade de compreensão e exploração visual do tema proposto: 30 
(trinta) pontos; 

- Criatividade: 20 (vinte) pontos; 

- Apresentação: 10 (dez) pontos. 

 
OBSERVAÇÃO: O item “E” deste anexo será avaliado por Subcomissão 
Técnica, conforme Portaria de Nomeação. 
 
BRIEFING geral para a elaboração do plano de comunicação 
 

1. A profissão  
 
A Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, regulamenta e dispõe sobre a 

profissão de psicólogo no território brasileiro, quanto ao exercício profissional, funções 
legais do psicólogo, formação, diplomação e vida escolar. Esta lei federal regulamenta 
a profissão e estabelece os critérios legais e civis para desempenhá-la. A 

https://www.youtube.com/user/CRP12SC
http://www.crpsc.org.br/ckfinder/userfiles/files/Caderno_Propostas-COREP.pdf
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regulamentação da profissão garante seu exercício, delimitando sua prática e 
competência aos graduados em curso superior em Psicologia.  

 
Por se tratar de uma profissão preocupada com a promoção da dignidade e 

integridade humana, a saúde é um dos âmbitos de atuação profissional dos 
psicólogos. Nesse sentido, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS nº 
218/97, reconhece o psicólogo como profissional de saúde de nível superior.  

 
O psicólogo, dentro de suas atribuições profissionais, pode atuar no âmbito da 

educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação, 
com o objetivo de promover o respeito à dignidade e à integridade do ser humano.  

 
Após 51 anos da Lei 4.119, que regulamentou a profissão no dia 27 de agosto 

de 1962, o Brasil possui o maior número de psicólogos ativos do mundo, com 216 mil 
profissionais em atividade, de acordo com o Cadastro Nacional de Psicólogos do 
Sistema de Conselhos de Psicologia. Somente em Santa Catarina são mais de 15 mil 
psicólogas(os) inscritas(os), sendo ativos pouco mais de 11 mil. Desse total, 88% são 
do sexo feminino.  

 
Esses números evidenciam o quanto a Psicologia cresceu e o quanto está 

inserida na vida social cotidiana. A profissão atualmente inclui os mais variados 
temas, que vão desde trabalhos com mobilidade urbana, habitação e defesa civil, até 
mundo digital, educação, saúde e trabalho.  

 
2. O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região – CRP-12 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 12° Região - Santa Catarina (CRP-12) 

faz parte de um sistema formado pelo Conselho Federal de Psicologia e outros 17 

Conselhos Regionais distribuídos por estados e/ou regiões. Tem como funções 

primordiais orientar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de psicólogo 

no nosso estado, zelando pela fiel observância dos princípios éticos e disciplinares da 

classe profissional. 

Os Conselhos Regionais de Psicologia são autarquias que tem a finalidade de 

orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, conforme Lei 

Federal n° 5.766, de 20 de dezembro de 1971. Existem 23 Conselhos Regionais em 

todo o País, distribuídos por Estados ou regiões. Juntamente com o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) formam o Sistema Conselhos de Psicologia. 

Em Santa Catarina, o CRP-12 mantém sua sede na Capital e três subsedes 

distribuídas nas regiões Norte (Joinville), Oeste (Chapecó) e Sul (Criciúma).  

 

As metas e formas de trabalho do Conselho Federal (CFP) e dos Conselhos 

Regionais (CRPs) são pautadas pelas deliberações do Congresso Nacional de 
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Psicologia, realizados a cada três anos, quando são aprovadas teses sobre a 

estrutura funcional dos Conselhos e os princípios que norteiam suas ações quanto 

aos exercícios, à formação e à ética profissional. 

A fim de cumprir tais funções: 

- esta autarquia permite, aos graduados em Psicologia, o exercício profissional. 

Para tanto, expede a Carteira de Identidade Profissional de psicólogo, 

mantendo o cadastro dos inscritos; 

- realiza orientações aos psicólogos e à comunidade sobre o exercício 

profissional de psicólogo, servindo de tribunal às possíveis infrações éticas 

relativas ao exercício profissional; e 

- participa, juntamente com o sistema conselhos de psicologia, da elaboração 

do conjunto de legislações da profissão. 

 

O CRP-12 não é órgão corporativo de defesa profissional tampouco promotor 

de formação profissional, papéis estes dos sindicatos e das instituições formadoras, 

respectivamente, mas um defensor da sociedade por meio da legislação profissional e 

da organização da categoria na direção da ética profissional. É somente por meio do 

oferecimento de um quadro profissional claro e destacado que uma profissão poderá 

ter retornos da comunidade a qual a profissão se destina. 

Entretanto, uma vez que é função dessa autarquia o zelo pelo exercício 

profissional ético, a mesma realiza discussões com a categoria acerca de como 

podem ser aumentadas as suas atuações em direção à melhoria da vida das 

pessoas. Para tanto, desenvolve ações que promovam a integração de profissionais 

na construção de uma política que seja correspondente às necessidades da 

população. 

3. O Sistema Conselhos possui as seguintes instâncias 

 

Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras - APAF 

Foi criada durante o II Congresso Nacional de Psicologia, em 1996. É a 

instância deliberativa do Sistema Conselhos de Psicologia. Ela é constituída por 

representantes do CFP e todos os CRPs. Reúne-se ordinariamente duas vezes ao 

ano, de acordo com calendário previamente definido e extraordinariamente mediante 

convocação do CFP ou por solicitação de 2/3 (dois terços) dos CRPs. 

São suas atribuições: aprovar o Regimento Interno e o orçamento do CFP; 

apreciar a prestação de contas do CFP, propondo as verificações e auditagens; 

deliberar sobre questões de interesse da entidade nos âmbitos administrativo e 

financeiro; fixar parâmetros para cobrança de anuidades; aprovar o Regimento 
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Eleitoral; deliberar sobre intervenção nos CRPs; deliberar sobre a aquisição e 

alienação de bens imóveis do CFP; acompanhar a execução das deliberações do 

Congresso Nacional; acompanhar a execução regional das políticas aprovadas nos 

CNPs; estabelecer critérios e diretrizes para organização da estrutura administrativa 

do CFP; alterar, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, o Estatuto do CFP. 

 

Assembleia Geral 

Ocorre anualmente, aberta à participação de todos as(os) Psicólogas(os)inscritos. 

Tem a função de aprovar os valores das anuidades e as demais taxas. Define o 

orçamento da instituição e aprova os planos de ação política para o período de um 

ano. 

Plenário 

Órgão deliberativo composto pelos conselheiros (efetivos e suplentes). São eleitos por 

um período de três anos, por meio do voto direto dos psicólogos registrados no 

Conselho. Aprova estratégias de ação, novos procedimentos de funcionamento 

administrativo do Conselho e julga processos éticos. 

Diretoria 

Órgão executivo eleito anualmente pelo Plenário, composto por quatro conselheiros 

efetivos: presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. 

Comissões Gestoras 

Órgãos executivos responsáveis pelas gestões das subsedes. 

Comissões 

São responsáveis pelas atividades legalmente atribuídas ao CRP, quais sejam, 

orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. São elas: Comissão de 

Orientação e Ética (COE), Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e Comissão 

de Análise para Concessão de Registro de Especialista – CATE e a Comissão 

Auditoria e Controle Interno - CACI. 

Além dessas comissões que são permanentes, existem outras comissões no 

âmbito do conselho que tratam de assuntos do interesse da sociedade e da categoria, 

estando abertas à participação de todas(os) as(os) profissionais. São elas: Comissão 

de Direitos Humanos - CDH; Comissão de Políticas Públicas – CPP; Comissão de 

Comunicação Social – CCS; e Comissão de Licitação – CL. 

Eixos 

São subdivisões dentro das comissões que tratam de assuntos específicos. Confira 

abaixo os Eixos:  

1) Eixo Educação 

http://www.crpsc.org.br/eixo-educacao
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2) Eixo Saúde 

3) Eixo Assistência Social  

4) Eixo Psicologia Organizacional e do Trabalho 

5) Eixo de Psicologia e Justiça 

6) Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 

  

Grupos de Trabalho - GT 

São criados para tratar de assuntos por períodos curtos. Conheça os GTs que estão 

discutindo assuntos da atualidade. Confira abaixo os GTs: 

1) GT Participação e Controle Social 

2) GT Concurso Público 

3) GT Psicologia do Esporte 

4) GT Avaliação Psicológica 

5) GT Interiorização 

6) GT Gênero e Sexualidade 

7) Política de Participação e Colaboração 

8) GT Política Nacional de Educação Permanente e Gestão de Saúde 

9) GT Saúde Indígena 

10) GT Álcool e outras drogas 

11) GT Clínica 

12) GT Práticas Integrativas Complementares por psicólogas(os) 

13) GT Psicologia e Ensino 

14) GT Nacional lde Revisão da Resolução CFP 001/99 

15) GT Nacional de Psicologia do Esporte 

16) GT Nacional CREPOP – Política Indutora 

17) GT Nacional CREPOP – Pesquisas 

18) GT Nacional Financeiro 

19) GT Nacional Demandas do Judiciário e Ministério Público às(aos) psicólogas(os) 

de Políticas Públicas 

20) GT Nacional Revisão COF 

21) GT de Atenção Psicossocial 

22) GT Pró-criação de Atenção à Saúde do Trabalhador  

 
4. Missão  

Orientar, Disciplinar, Fiscalizar o Exercício da Profissão de Psicólogo e garantir o 

Compromisso Ético-Político e o Protagonismo Social da Psicologia em Santa 

Catarina. 

5. Visão  
Ser referência na garantia do Exercício Profissional qualificado e comprometido com a 
Cultura de Direitos e Cidadania. 

http://www.crpsc.org.br/eixo-saude
http://www.crpsc.org.br/eixo-assistencia-social
http://www.crpsc.org.br/eixo-psicologia-organizacional-e-do-trabalho
http://www.crpsc.org.br/eixo-de-psicologia-e-justica
http://www.crpsc.org.br/crepop
http://www.crpsc.org.br/gt-participacao-e-controle-social
http://www.crpsc.org.br/gt-concursos-publicos
http://www.crpsc.org.br/gt-psicologia-do-esporte
http://www.crpsc.org.br/gt-avaliacao-psicologica
http://www.crpsc.org.br/gt-interiorizacao
http://www.crpsc.org.br/gt-genero-e-sexualidades
http://www.crpsc.org.br/gt-politica-de-participacao-e-colaboracao
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6. Gestão  
O IX Plenário, com gestão 2016-2019, possui os seguintes objetivos estratégicos para 
o referido triênio:  
 

A - Potencializar o CRP-12 como fonte de referência para a categoria 

a. Consolidar a identidade do CRP-12 como um espaço de referência ética e 

técnica para a categoria 

b. Aprimorar e garantir a celeridade das funções precípuas da autarquia do CRP-12 

 

B - Esclarecer o projeto político da atual gestão com a categoria 

a) Traduzir as questões políticas no cotidiano das práticas 

b) Defender de forma intransigente a democracia e a seguridade social 

c) Ampliar discussões com a categoria sobre direitos humanos sob uma perspectiva 

de violação de direitos 

d) Aprimorar as referências para a construção de uma psicologia pautada na 

garantia de direitos humanos 

e) Fomentar espaços de articulação pela luta pela democratização da comunicação 

 

C - Ampliar os espaços de diálogo com a categoria 

a) Potencializar a relação dialógica e de reciprocidade com a categoria 

b) Possibilitar que o CRP-12 seja um espaço de diálogo e de construção de novos 

possíveis com a categoria 

c) Visibilizar as contribuições da psicologia para a população brasileira nas 

diferentes áreas de atuação. 

 

D - Integrar os trabalhos das diferentes comissões, GTs e equipe técnica 

a) Construir metodologias efetivas para as ações desenvolvidas 

 

E - Criar espaços de formação permanente para os atores sociais e equipe funcional do 

CRP-12 visando à representatividade do atendimento qualificado do exercício profissional. 

 

F - Fomentar e ampliar os espaços de diálogo e de organização da profissão, dos 

movimentos sociais, controle e participação social, para o enfrentamento da desigualdade 

social. 

a) Construir relações de enfrentamentos às desigualdades sociais e violações de 

direitos articulando com os movimentos sociais. 

 

G - Criar uma política de atenção integral a saúde do trabalhador 
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ANEXO III 
 

CRITÉRIO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
 
1.1. Será efetuado o seguinte cálculo do índice técnico da proposta (ITP): 
 

ITP = (IT/ITM) X 7 
 
Sendo: 
 
ITP = Índice técnico total da proposta em avaliação; 

IT = Índice técnico obtido pelo somatório dos pontos, alcançados pela proponente em 
avaliação, atribuídos aos itens avaliados, conforme pontuação estabelecida no Anexo 
II; 

ITM = Maior índice técnico obtido dentre as propostas técnicas de todas proponentes; 
 
7 (sete) = Peso do Índice Técnico 
 
1.2. Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital; 

b) Não alcançarem, no total, a nota mínima de 4,2 (quatro vírgula dois) pontos. 

c) Obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer dos cinco quesitos a que se referem o 
Anexo II. 

1.3. As propostas técnicas apresentadas pelos licitantes têm efeito meramente 
avaliativo, não constituindo objeto de execução pelo CRP-12. 
 
1.4. Será classificada em primeiro lugar, na fase da Proposta Técnica, a licitante que 
obtiver o maio ITP. 
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ANEXO IV 
 
 

CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA PREÇO 
 
 
 

1.1. O Cálculo da pontuação da Proposta de Preço (PP) será efetuado com base na 
seguinte fórmula: 
 

PP = (MP/PPA) X 3 
 
 
PP = Pontuação da proposta de preços em avaliação; 
 
MP = Menor preço global proposto, dentre todas as proponentes classificadas para 
esta fase; 
 
PPA = Preço global proposto pela proponente em avaliação; 
 
3 (três) = Peso do Preço. 
 
1.2. Será classificada em primeiro lugar, na fase da Proposta de Preço, a licitante que 
obtiver o maio PP. 
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ANEXO V 
 

NOTA FINAL DAS PROPOSTAS (NFP) 
 
 
1.1. A Nota Final da Proposta será obtida de acordo com a seguinte fórmula: 
 
 

NFP = (ITP + PP) 
 
NFP = Nota Final da Proposta; 

IPT = Índice Técnico da Proposta em avaliação, conforme anexo III; 

PP = Pontuação da Proposta de Preço em avaliação, conforme anexo IV. 
 
1.2. Será declarada vencedora a licitante que obtiver, dentre todas, a maior NFP. 
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ANEXO VI 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS 
EDITORIAIS QUE ENTRE SI FAZEM O CRP-12 
E....., NA FORMA ABAIXO. 

 
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 

sua Conselheira Presidente JAIRA TEREZINHA DA SILVA RODRIGUES, brasileira, 

psicóloga, inscrita no CPF sob o número 528.732.939-34 e portadora da Carteira de 

Identidade nº 1051069571/ SSP-SC, 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 DO CONTRATO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, de serviços de Assessoria de Imprensa, Comunicação Institucional 

e Serviços Editoriais. Os serviços prestados devem prever: consultoria de 

comunicação e marketing; planejamento e assessoria de imprensa, associados e 

formadores de opinião; consultoria, planejamento e execução de estratégias e ações 
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de relacionamento; auxílio no planejamento e execução de comunicação interna; 

edição e produção de publicações impressas e digitais, como revistas, jornais, 

newsletter, relatórios, sites, portais; elaboração e execução de apresentações e 

campanhas institucionais; criação e produção de material gráfico; consultoria de risco 

à imagem, planejamento e gerenciamento de crises, visando o atendimento de 

necessidades específicas, das finalidades institucionais da entidade, obedecidas as 

condições, requisitos e exigências estabelecidos no Edital da Tomada de Preço nº 

04/2017e no seu Anexo I.  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

2.1. Integram este Contrato, para todos os efeitos legais, os seguintes documentos: a) 

Edital de Toma de Preço nº 04/2017 e seus anexos; b) a Proposta Técnica e Proposta de 

Preço do CONTRATADO. 

 

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 - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES 

GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

 

3.1. O pagamento mensal da prestação de serviços, no valor mensal de R$ ____________ 

(por extenso), será realizado até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação de 

serviços, com a verificação pela Unidade Requisitante dos serviços prestados, devendo a 

CONTRATADA apresentar os documentos discriminados a seguir: 

 

3.1.1. Primeira via da Nota fiscal e boleto bancário, já descontadas as retenções e tributos, 

acompanhado das guias para quitação das retenções dos tributos e impostos destacados da 

Nota Fiscal. 

 

3.1.2. Caso os valores a serem excluídos da base de cálculo da contribuição não sejam 
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comprovados, quando da apresentação da nota fiscal, ou seja, em montante inferior ao 

previsto no contrato, aplicar-se-á multa igual ao valor porventura devido ao INSS. 

 

3.1.3. Não será concedido reajuste econômico, nem revisão de preços antes de 12 meses. 

 

3.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes de paga ou relevada a multa 

que lhe tenha sido aplicada, sem prejuízo das demais sanções. 

 

3.1.5. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal os tributos federais devidos, bem 

como os devidos ao Estado e ao Município.  

 

3.1.6. De posse da(s) Nota (s) Fiscal(s) com as devidas deduções, caberá à CONTRATADA a 

emissão das guias e quitações dos tributos e impostos destacados, sendo que o 

CONTRATANTE oferecerá à CONTRATADA cópia das guias quitadas. 

 

3.2. A CONTRATADA registrará nos documentos acima referidos o número do processo e da 

Licitação a ele referente. 

 

3.3. Em caso de atraso de pagamento a cargo do CONTRATANTE, tendo sido prestados os 

serviços, os valores correspondentes serão corrigidos pelo CRP-12 com base no índice oficial 

fixado pelo Governo Federal. 

 

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

a) Os serviços terem sido rejeitados pelo controle de qualidade ou quantidade 

excessiva; e 

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

 

3.4. O pagamento mensal será creditado em favor do CONTRATADO 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 conta corrente em que deverá ser depositado o crédito.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
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4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data 

da sua assinatura deste, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, mediante assinatura de Termo Aditivo. 

 

4.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante 

especialmente designado pela autoridade competente.  

 

4.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. 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 SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão custeadas pelo 

Orçamento do CRP-12, aprovado para o ano de 2017. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Prestar os serviços com eficiência, competência, diligência, cumprindo o estabelecido 

no objeto da presente licitação, tudo dentro dos prazos previstos; 

b) Deverá fornecer às pessoas por ela recrutadas para executar o contrato e delas exigir 

o uso de todos os dispositivos de proteção e segurança exigidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho e demais normas correlatas; 

c) Deverá fornecer os equipamentos necessários à prestação dos serviços; 



 

 

46 
 

d) A CONTRATADA ficará responsável, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços a 

serem prestados; 

e) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com mão de obra necessária para 

o atendimento do presente, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, 

saúde física e mental de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiência dos 

serviços prestados; 

f) Comprovar documentalmente, sempre que for requerido pelo CONTRATANTE, que 

em seu quadro funcional mantém/possui profissionais qualificados devidamente 

habilitados, com responsabilidade técnica e, se for o caso, registro nos respectivos 

conselhos; 

g) A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho das pessoas que 

estejam executando o contrato em seu nome e pelos atos por eles praticados; 

h) Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA será a única 

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato, exceção 

feita àquelas despesas que por lei sejam expressamente atribuídas a outra pessoa, 

bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços contratados, 

custos com fornecimento de mão de obra e demais despesas indiretas; 

i) A CONTRATADA deverá afastar ou substituir, dentro de 24 horas, sem ônus para o 

CRP 12ª Região, qualquer pessoa que esteja prestando o serviço em seu nome e que, 

por solicitação da Administração, não deva continuar a participar da execução dos 

serviços, sem a necessidade de justificativa pela mesma dos motivos que ensejaram a 

solicitação; 

j) A CONTRATADA obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à CONTRATANTE, 

em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções, prestar atendimento, ou 

participar de reuniões. 

k) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução 

dos serviços que deverão ser realizados, de acordo com o estabelecido nas normas 

do ajuste e legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua 

realização; 
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l) A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à Administração por escrito, e no prazo de 

24 horas, das providências adotadas para sanar quaisquer irregularidades; 

m) A CONTRATADA obriga-se a, quando necessárias eventuais substituições das 

pessoas por meio das quais o serviço estiver sendo por ela prestado, apresentar à 

Administração de forma antecipada o substituto por meio de carta de apresentação e 

referência; 

n) A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transporte e 

alimentação das pessoas que, em seu nome, estejam prestando serviços; 

o) A CONTRATADA obriga-se a assumir integralmente responsabilidade pelos danos 

causados diretamente ao Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

p) Ao final do contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar ao CONTRATANTE cópia, 

em mídia, de todos os trabalhos gráficos realizados. 

7.2. Relativamente aos serviços produzidos pela CONTRATADA, todos os direitos autorais 

relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo objeto desta Licitação 

pertencerão ao CONTRATANTE.  

7.3. Os estudos, resultados de análises, planos, ideias, materiais, sejam, impressos, de áudio, 

vídeo ou qualquer outro meio, criados pela CONTRATADA para o CRP-12, a este 

pertencerão, podendo a Autarquia utilizá-los conforme julgar conveniente, durante a vigência 

do contrato respectivo ou fora dele, sem que caiba à Contratada ou a quaisquer outros 

interessados ou subcontratados direito ao pagamento de qualquer valor ou indenização a 

qualquer título. 

7.4. Os serviços produzidos pelos servidores lotados na própria Assessoria de Comunicação 

do CRP-12 não se incluem entre os serviços prestados pela contratada, não gerando 

quaisquer benefícios pelos direitos autorais. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Transmitir por escrito as instruções sobre modificações de planos de trabalho; 
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b) Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, 

visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, 

devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel 

cumprimento; 

c) Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no ajuste; 

d) Solicitar, através de notificação por escrito à CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, o afastamento de qualquer profissional da mesma que não tenha 

comportamento adequado; 

e) Acompanhar e fiscalizar, por meio de representante(s) da Administração 

especialmente designado(s), a execução do objeto do presente ajuste. 

f) Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulado no presente instrumento. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PENALIDADES 

 

9.1. A inexecução total ou parcial do contrato dá ensejo à sua rescisão, conforme o disposto 

na Lei nº. 8.666/93.  

 

9.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9.1.2. Em caso de rescisão, O CRP-12 deverá arcar com todos os débitos existentes que 

ainda não foram quitados. 

9.1.3. Além do não cumprimento das obrigações estabelecidas, são motivos para rescisão 

contratual a transferência, no todo ou em parte, do objeto desse contrato, sem prévia 

anuência do CRP-12. 

9.1.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

9.2. O CONTRATADO responderá perante o CRP-12 por todos e quaisquer prejuízos de que 

for responsável em razão do contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja 

por infringência da disposição regulamentar. 

9.2.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATADO está 

sujeita às seguintes sanções: 
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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. 

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

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

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

9.4. O CRP-12 aplicará à Contratada multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

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. 

9.4.1. As multas aplicadas pelo CRP-12 poderão ser descontadas dos valores devidos ao 

CONTRATADO ou recolhidas na conta corrente da mesma. 

9.5. As penalidades previstas neste certame são independentes entre si, podendo ser 

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

cabíveis. 

9.6. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do contrato 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-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. 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. 
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   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 2017. 

 

 ___________________________________  

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 
Conselheira Presidente  

  

______________________________ 

                         CONTRATADO 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 

__________________________________ 

Nome: 

End.: 

CFP: 

TESTEMUNHAS: 

__________________________________ 

Nome: 

End.: 

CFP: 
 
 



 

 

51 
 

ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/2017 

MODELOS 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 Nº 004/2017-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 2017.  

 

 

 

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

DECLARANTE 

 

 

ANEXO VII 
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/2017 

MODELOS 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 Nº 004/2017-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 2017.  

  

  

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

DECLARANTE 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/2017 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

 

Documento 03: 

 

 

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 Nº 004/2017-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 2017.  

  

  

  

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

DECLARANTE 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 04/2017 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

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 Nº 004/2017-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 2017.  

   

  

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

DECLARANTE 

 
 


