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TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de profissional com habilitação técnica para o planejamento de ambientes com vistas à 

organização espacial para um melhor aproveitamento de espaço e elaboração de projetos na área de 

construção civil para: 

1.1.1. Elaboração de Relatório Técnico contendo as especificações da área e ambientes estimados 

necessários para futura e eventual aquisição de um imóvel para instalação da Sede do Conselho 

Regional de Serviço Social/CRESS 16ª Região – CRESS/AL; 

1.1.2. Acompanhamento e avaliação de imóveis eletivos à compra para futura e eventual aquisição de um 

imóvel para instalação da sede do Conselho Regional de Serviço Social/CRESS 16ª Região – 

CRESS/AL, mediante o atendimento às condições estabelecidas em Edital de Chamamento Público 

para este fim. 

 

2 . ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

2.1. O/A Contratado/a será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao Imóvel que será 

adquirido pelo CRESS/AL; 

2.2. As especificações constantes no Relatório Técnico devem considerar a finalidade do imóvel 

(Autarquia Pública Federal), população usuária fixa e flutuante, funcionalidade, sustentabilidade, 

design, eficiência térmica, acessibilidade, localização, possibilidades de expansão, vida útil, 

mobilidade de espaços internos, segurança, etc; 

2.3. As especificações devem estimar a área do imóvel, ambientes, técnicas, circulações, etc. Considerar 

ainda a necessidade de salas, gabinetes, dentre outros espaços e dependências com dimensões 

adequadas para seus fins, com prospecção de crescimento de 10 (dez) anos; 

2.4. O/A Contratado/a será responsável por realizar visita técnica aos imóveis que se habilitarem no Edital 

de Chamamento Público a ser realizado pelo CRESS/AL para futura e eventual aquisição de um 

imóvel para instalação da sede do Conselho Regional de Serviço Social/CRESS 16ª Região – 

CRESS/AL, com o objetivo de identificar in loco as condições do imóvel e se atendem às 

especificações contidas no referido Edital; 

2.5. O/A Contratado/a será responsável pela emissão de laudo técnico do imóvel que for escolhido, sobre 

as condições gerais do imóvel, suas instalações, condições de conservação, possíveis reformas, 

acessibilidade, adequações e se possui espaço apto à comportar toda a estrutura funcional e de 

trabalho do CRESS/AL, observando para tanto, os requisitos explicitados no Chamamento Público 

mencionado acima, acerca do imóvel mais indicado para comportar a nova sede do CRESS/AL, 

indicando as razões excludentes que vierem a subsidiar a não escolha dos demais imóveis habilitados; 

2.6. O/A Contratado/a ainda que de forma preliminar, indicará no laudo técnico que expedirá, 

possibilidades de reformas e adequações que possam ser necessárias, no imóvel escolhido, para nova 

sede do CRESS, em caso de necessárias reformas e adequações do imóvel escolhido. 

2.7. O/A Contratado/a participará na sede do CRESS/AL, em data a combinar, da sessão pública de 

abertura dos envelopes das propostas de imóveis quando será traçado o cronograma de visita dos 

imóveis classificados; 
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2.8. O/A Contratado/a acompanhará o avaliador oficial na visita técnica ao imóvel escolhido, que 

comporá por imposição legal, os autos do processo de dispensa de licitação. 

2.9. O/A Contratado/a deverá junto a Comissão Permanente de Licitação e a Assessoria Jurídica do 

CRESS/AL analisar toda a documentação dos imóveis. 

2.10. O/A profissional contratado/a poderá ser convidado/a para prestar esclarecimentos sobre quaisquer 

dúvidas encontradas pela Comissão Permanente de Licitação/CRESS/AL, Grupo de Trabalho 

instituído para acompanhar a aquisição de nova Sede e/ou Diretoria/Conselho Pleno do CRESS/AL. 

No âmbito de suas competências profissionais. 

2.11. Caso necessário deverá ser apresentado Laudo Técnico complementar abrangendo as áreas, situações 

de trabalho ou condições físicas identificadas pela Comissão Permanente de Licitação/CRESS/AL, 

pelo Grupo de Trabalho instituído para acompanhar a aquisição de nova Sede e Diretoria/Conselho 

Pleno do CRESS/AL que precisem de avaliações detalhadas não apresentadas no Laudo principal. O 

Laudo Técnico complementar deverá ser entregue em prazo fixado pelo CRESS/AL. 

2.12. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência, devendo ser refeitos no prazo acordado com esse Regional, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

A contratação de profissional com habilitações técnicas para prestar assessoria a este Regional objetiva o 

fornecimento de subsídios que possibilitem a atual gestão desse Conselho realizar um planejamento 

adequado e a tomada de decisões nos procedimentos necessários à aquisição da nova sede do CRESS/AL, 

demonstrando o zelo quanto à preservação e melhoria do patrimônio público. O/A contratado/a vai 

assessorar a Comissão Permanente de Licitações, o Grupo de Trabalho instituído para acompanhar a 

aquisição de nova Sede, a Diretoria/Conselho Pleno do CRESS/AL no sentido de avaliar previamente as 

opções pertinentes e próximas aos requisitos contidos no Chamamento Público do CRESS/AL e emitir 

laudo técnico sobre o imóvel escolhido e demais atribuições discriminadas no item Especificações do 

Objeto – que compõe esse Termo de Referência. 

A emissão de parecer técnico sobre um imóvel antes de sua aquisição é fundamental e decorre da 

inexistência no quadro funcional do CRESS/AL de funcionários/as com atribuições destinadas à execução 

dos serviços que ora se pretende contratar. De forma que a contratação se faz justificada e de fundamental 

importância para a avaliação da estrutura, possibilidade de adequação e ainda serem mensuradas as 

necessidades de reforma ou reparos em salas comerciais ou casa a ser adquirida. 

 

 
6. DAS CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O/A profissional, com habilitação técnica, interessado/a deverá encaminhar sua proposta, 

acompanhada por Certidão de Regularidade Profissional emitida pelo Conselho Regional respectivo, até às 

11h (onze horas) do dia 26 de abril de 2021, através do e-mail licitacao@cress16.org.br. 

6.2. O valor ofertado será em moeda corrente nacional, expresso numericamente e por extenso, 

prevalecendo, em caso de divergência, o valor escrito por extenso. 
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6.3. No valor apresentado deverá estar incluso todos os custos e despesas diretas e indiretas decorrentes da 

prestação dos serviços, tais como, despesas com deslocamentos, materiais, equipamentos, encargos sociais 

e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e quaisquer outros que incidirem sobre a prestação de serviços, não 

cabendo ao CRESS 16ª Região quaisquer ônus adicionais ou subsidiários. 

6.4. Junto com a proposta, o/a interessado/a deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade Profissional emitida pelo respectivo pelo Conselho Profissional em que 

estiver inscrito/a; 

b) Certidão de Regularidade Profissional emitida pelo Conselho Profissional em que estiver inscrito/a; 

c) Documentação relativa à capacitação técnica: Declaração, certidão e/ou atestado fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, com o nome do órgão, CNPJ, 

endereço, telefone e firmadas por dirigente(s) identificado(s), no mínimo, por nome e cargo ou função, 

que comprovem haver o/a interessado desempenhado ou estar desempenhando, a contento, serviços de 

mesma natureza e de mesma complexidade técnica com o objeto desta contratação, ou seja, que ateste 

aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto deste Termo de Referência. 

6.5. A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. Caso 

persista o interesse do CRESS 16ª Região, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade, por igual 

prazo; 

6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, na formado §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993. 

6.7. A apresentação de proposta implica na aceitação incondicional e irretratável de todos os itens 

consignados neste Termo de Referência, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das 

normas aqui estabelecidas. 

6.8. Não será admitida a participação de profissionais no que couber: 

a) Que estejam impedidos, declarados inidôneos ou suspensos do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública; 

b) Nos casos relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

c) Que mantenham vínculo empregatício ou de qualquer natureza com o CRESS/AL; 

d) Que sejam cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, funcionários e assessores 

do CRESS 16ª Região. 

6.9. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto da contratação 

pretendida neste Termo. 

6.10. Para fins de contratação, o/a vencedor/a deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Cadastro de Pessoa Física/CPF; 

b) Declaração do/a interessado/a, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida 

por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, no ato da contratação, sendo 

facultada a utilização do modelo contido no Anexo I do presente Termo de Referência. 
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6.11. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, realizar-se-á classificação por sorteio, nos termos 

previstos na Lei nº 8.666/93. 

6.12. O resultado com a aprovação da proposta será comunicado ao/à interessado/a por e-mail. 

6.13. O/A interessado/a poderá apresentar Declaração formal de que conhece as condições do presente 

Termo de Referência. Omitida esta declaração, considerar-se-á implícita a aceitação de todas as normas 

deste Termo de Referência. 

 
6.14. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, deverão ser feitos questionamentos por escrito e para 

o e-mail: licitacao@cress16.org.br até as 12h (doze horas) do dia 23 de abril de 2021. 

 

 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

7.1. A Contratação terá vigência pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período a 

critério do contratante, na forma preconizada no inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

8 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

8.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 5.000,00 

8.2. O/A vencedor/a será aquele que apresentar o menor preço global. 

8.3- O valor do contrato será fixo e irreajustável conforme legislação federal. 

8.4. Não haverá readequação econômico-financeira do contrato, dentro do prazo de sua vigência, exceto se 

sobrevierem fatos novos, haja saber-se que os riscos da atividade comercial devem correr por conta do/a 

Contratado/a. 

 

 
9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo correrão à conta de recursos específicos 

existentes no orçamento vigente do CRESS 16ª Região, referente ao exercício de 2021, no elemento de 

despesa inserido no Centro de Custos e na Rubrica: 

CENTRO DE CUSTO: 11.01.03.001 - Atividade - Manter e desenvolver as atividadeS de manutenção do 

CRESS- Serviços; 

CONTA: 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS / 

6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria. 

 

 
10 - FISCALIZAÇÃO: 

10.1 - A fiscalização, o acompanhamento e atesto da realização da prestação de serviços caberá a Fiscal 

nomeado pela Diretoria do CRESS/AL. 
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11 – OBRIGAÇÕES DO/A CONTRATADO/A: 

a) Realizar os serviços, no prazo indicado pelo CRESS/AL, com eficiência, competência, diligência, 

idoneidade, zelo e em estrita observância das especificações do Termo de Referência e no contrato. 

b) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, seguros, deslocamento, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 

a incidir na execução do contrato. Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais do/a Contratado/a 

serão de inteira responsabilidade desta. 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o contratante autorizado a descontar do pagamento devido 

à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

d) Atender prontamente a quaisquer exigências do CRESS/AL, inerentes ao objeto do presente Contrato. 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação, regularidade e qualificação exigidas para a contratação. 

f) Providenciar junto ao Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional em que for inscrito/a as 

Anotações e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei nº 12.378/2010); 

g) Substituir, reparar, refazer ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pelo CRESS/AL, o objeto da 

contratação em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços. 

h) Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRESS/AL ou a terceiros, provocados por ineficiência, 

imperícia, negligência, imprudência, irregularidades cometidas ou dolo na execução do objeto do contrato, 

não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. 

i) Dispor de equipamentos próprios, suficientes para o atendimento ao objeto da Contratação estabelecido 

neste Termo de Referência, ficando integralmente responsável pelo atendimento a toda legislação que rege 

a natureza dos serviços a serem prestados. 

j) Responsabilizar-se por observar os requisitos de segurança, adequação ao interesse público, economia, 

regionalização, impacto ambiental, normas de segurança e saúde do trabalho, conforme legislação vigente. 

l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços contratados até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

estabelece o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

m) Responsabilizar-se por não veicular publicidade sobre o objeto da Contratação ou assuntos de interesse 

do CRESS/AL. 

n) Manter absoluto sigilo sobre os dados que forem disponibilizados e obtidos em decorrência da execução 

do objeto da Contratação, bem como sobre os resultados dos serviços que serão entregues. Sendo 

expressamente vedado ao/à contratado/a fornecer, emprestar, ceder, propagar, demonstrar, ilustrar ou se 

utilizar, para quaisquer fins, quaisquer dados ou informações obtidos para o cumprimento do objeto 

contratado, a terceiros ou para uso próprio, vedada ainda, a utilização e comercialização de dados ou 

informações, a qualquer tempo, independentemente de existir ou não contrato em vigência, 

responsabilizando-se o/a contratado/a pelo total sigilo das informações e dados obtidos, sob pena de 

sujeição às penalidades contratuais previstas, indenizações cabíveis e demais cominações legais, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 
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o) Cumprir e fazer cumprir, integralmente, os termos estipulados no presente Termo de Referência e 

posteriormente no contrato; bem como, as leis, regulamentos, determinações e normas emanadas pelos 

órgãos competentes. 

p) É expressamente vedada a subcontratação do objeto da Contratação, sob pena de anulação da mesma, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Contrato. 

q) Fornecer número telefônico e e-mail, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços 

contratados. 

r) Assegurar ao contratante, em conformidade com a legislação vigente: 

r.1) o direito de propriedade intelectual do produto desenvolvido, inclusive sobre as eventuais adequações e 

atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento, de forma permanente; 

r.2) os direitos autorais do Laudo Técnico e toda documentação produzida na execução do contrato; 

s) Comunicar ao Fiscal designado pelo CRESS/AL, por escrito, sempre que verificar condições 

inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o escorreito cumprimento do 

Contrato. 

t) Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: materiais, mão-de-obra, cópias 

reprográficas, transportes, equipamentos, ferramentas, licenças, impostos, taxas, emolumentos, encargos 

sociais, etc., bem como, todas as providências quanto à legalização perante aos Órgãos correrão por conta 

do/a Contratado/a. 

12 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a) Adimplir com o pagamento do valor pactuado, na forma e nos prazos determinados. 

b) Fornecer a/ao contratado/a todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especifi- 

car os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos. 

c)  Exercer o acompanhamento, a fiscalização dos serviços e o cumprimento de todas as obrigações assu- 

midas pelo/a contratado/a, de acordo com as cláusulas contratuais, nos termos da Lei 8.666/93. 

d) Exercer as prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei 8666/93. 

e) Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pelo/a contratado/a de quaisquer das 

cláusulas e condições estabelecidas no Contrato a ser firmado, com observância dos ditames previstos 

na Lei de Licitações, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Contrato. 

g) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados, 

inclusive, prestando as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, ne- 

cessárias ao desenvolvimento das atividades relativas às obrigações da contratada. 

h) Notificar, por escrito, à contratada, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, incorreções e irregula- 

ridades observadas na execução do objeto contratual, fixando prazos para as devidas correções. 

k) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 

13.1 - As infrações e sanções administrativas aplicáveis são as previstas na Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações). 
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14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento do valor total da contratação será efetuado em duas parcelas, da seguinte forma: 

a) Primeira parcela: Após a apresentação do Relatório previsto no item 1.1.1 deste Termo de Referência; 

b) Segunda parcela: Após a conclusão de todos serviços contratados e detalhados no Objeto e 

Especificações do Objeto do presente Termo. 

14.2. Para fins de pagamento o/a contratado/a deverá apresentar nota fiscal discriminada, até o 5º (quinto) 

dia útil anterior à data prevista para para pagamento das parcelas, junto com a Certidão de Regularidade 

emitida pelo respectivo Conselho de Classe atualizada. 

14.3. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da entrega da nota fiscal, desde que 

apresentada a documentação completa prevista no contrato ao CRESS/AL, após o atesto da execução dos 

serviços pelo/a fiscal do contrato. 

14.4. O atraso na apresentação, por parte do contratado, da Nota Fiscal de Serviços exigida como condição 

para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da 

obrigação do contratante. 

14.4. Sobre o pagamento efetuado será retido na fonte e recolhido, pelo CRESS 16ª Região, todos os 

tributos federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, e alterações seguintes. Cujos 

valores e percentuais respectivos deverão ser discriminados em local próprio do documento fiscal de 

cobrança. 

14.5. O atraso na apresentação, por parte do/a contratado/a, da Nota Fiscal de Serviços exigida como 

condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de 

vencimento da obrigação do contratante. 

14.6. Sobre o pagamento efetuado será retido na fonte e recolhido, pelo CRESS 16ª Região, todos os 

tributos federais, previstos na IN RFB 1234/2012 e na IN RFB Nº 1540/2015, e alterações seguintes. Cujos 

valores e percentuais respectivos deverão ser discriminados em local próprio do documento fiscal de 

cobrança. 

14.7. O pagamento será efetuado através de boleto ou transferência bancária, com crédito em conta corrente 

indicada por escrito pelo/a Contratado/a ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

14.8. Fica garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e penalizações por 

eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as compensações financeiras em caso de 

eventuais antecipações de pagamento, conforme lhe faculta o Art. 40, XIV, letra “d”, da Lei 8.666/93. 

14.9. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade ou havendo erro na Nota Fiscal de Serviços ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o contratante notificará ao contratado para que proceda a 

correção necessária, ficando o prazo de pagamento interrompido, prosseguindo sua contagem quando do 

recebimento no protocolo geral da contratante dos documentos devidamente corrigidos. 

14.10. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da primeira parcela, os fatos serão 

informados à contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de 

cobrança, referente ao pagamento da última parcela. 

14.11. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da última parcela, os fatos serão informados 

à contratada para que seja feita a devolução do valor, em prazo a ser fixado pelo contratante. 

14.12. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CRESS/AL nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações do/a Contratado/a com terceiros, estes relacionados com os serviços 

contratados e que, a prejuízo do CRESS/AL, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar 

em risco a prestação dos serviços; 
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b) Inadimplemento das obrigações do/a Contratado/a, assumidas no Contrato; 

c) Erros ou vícios no recibo de pagamento ou nota fiscal. 

14.13. Nenhum pagamento será realizado ao Contratado/a enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direto a 

reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para o contratante. 

14.14. O contratante poderá deduzir do montante a pagar ao contratado os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pelo mesmo, nos termos do contrato. 

14.15. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pelo Contratante, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, cabendo a cobrança de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, até o efetivo pagamento. 

14.16. O Contratante não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos decorrente da ausência total ou 

parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais. O CRESS 

16ª Região reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço não estiver de 

acordo com as especificações exigidas. 

14.17. Na contagem dos prazos estabelecidos no contrato, para efeito de pagamento, excluirá o dia do 

início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente do 

CRESS 16ª Região. 

14.18. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não 

apresentação da totalidade dos documentos e comprovações relacionados neste item, visto que o prazo para 

pagamento somente começa a correr após a apresentação da totalidade dos mesmos. 

14.19 

. No valor total da contratação deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxas, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

14.20. Não será aceito sobre qualquer pretexto cobrança bancária ou títulos negociados com factoring. 

 
Maceió/AL, 19 de abril de 2021. 

 

 
 

Conselheira 1ª Secretária 

CRESS 16ª Região/AL 
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ANEXO I 

 

 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA 

CONTRATAR OU LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _, brasileiro/a,  (profissão), inscrito/a no CPF nº =========, registrado/a no 

Conselho_  sob nº , residente e domiciliado/a na Rua ==============, CEP: 

======, E-mail: -, DECLARA, para os devidos fins, que, até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para contratar ou licitar com a Administração Pública; bem como, que não foi 

declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, Estadual e Municipal. Declara, 

ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma prevista no § 2º do 

art. 32 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

 

 
Maceió/AL, de abril de 2021 

 

 

 

 

   -- 

NOME, ASSINATURA E Nº REGISTRO 


