
PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E RESPECTIVAS RUBRICAS 
 
O valor total máximo estimado para o presente objeto, de acordo com o Termo de 
Referência, é: 

 
LOTE 1 - R$ R$ 140.739,24 (cento e quarenta mil setecentos e trinta e nove reais e vinte 
e quatro centavos)  

 
Para pagamento devido em razão do fornecimento do objeto do contrato, está 
programado em dotação orçamentária própria do CRP16/ES, para o exercício de 2022 
na seguinte rubrica orçamentária: 

 
6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional. 



 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, através de sua Diretoria, no uso de 
suas atribuições legais, e na conformidade do Art. 38 da Lei n.º 8.666/93 de 21.06.93, 
alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e atualizada pela Lei n.º 9.648/98 de 
27/05/98, 

AUTORIZA: 
 
A abertura do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, 
que será regido pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n°3.555/00 e, 
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o OBJETO a seguir 
especificado conforme os dados adiante com o objetivo de instruir o processo. 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio 
administrativo, técnico e operacional (recepcionista, auxiliar de escritório e  técnico de 
suporte ao usuário de tecnologia da informação), com mão de obra exclusiva, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo edital e seus anexos.  

Solicitante: 
Gerente Técnica. 
Conselheiro Presidente. 

 
1. Dotação Orçamentária: 

6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços de Apoio 

Administrativo e Operacional  

 

Vitória, 20 de outubro de 2022. 

 

 

 
Edireusa Fernandes Silva 
Tesoureira do CRP16-ES 

 
 
 
 

Thiago Pereira Machado 
Presidente do CRP16-ES 



 

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
 
O Sr. Thiago Pereira Machado, Conselheiro Presidente do Conselho Regional de 
Psicologia da 16ª região, usando de suas atribuições legais e nos termos do inciso IV do 
artigo 3° da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, designa a Sra. Renata de Aguiar 
Pitanga Miguel para atuar como Pregoeira nos procedimentos licitatórios a serem 
instaurados no(a) CRP16/ES, através da modalidade PREGÃO em ambiente eletrônico 
e/ou presencial, conforme sua respectiva formação/capacitação, objetivando a aquisição 
de bens e serviços comuns, através da Portaria n° 019/2022- CRP16/ES. 

 
 
Para compor a Equipe de Apoio ficam designados através da Portaria n° 019/2022: 
Rodrigo dos Santos Scarabelli - Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação; Tatiani Soares Nascimento Manzoli - Gerente Administrativa e Financeira. 

 
 
 
 

EDITAL (ANEXO) 
 
MINUTA DO CONTRATO (ANEXO) 

PARECER JURÍDICO (ANEXO) 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (ANEXO) 



 

PARECER JURÍDICO 
 
 
 
 

À Assessoria Jurídica, 
 
Encaminho o presente processo administrativo para o parecer jurídico. 

 
Licitação: Pregão Eletrônico. 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio 
administrativo, técnico e operacional (recepcionista, auxiliar de escritório e  técnico de 
suporte ao usuário de tecnologia da informação), com mão de obra exclusiva, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo edital e seus anexos.  

 
Vitória-ES, 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Renata de Aguiar Pitanga Miguel 
Pregoeira Oficial 
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