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AVISO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022  
 

 

Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, de acordo com as especificações 
técnicas constantes no Projeto Básico anexo, referente ao Processo 
Administrativo de Licitação nº 005/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
004/2022, de proposta mais vantajosa, com o prazo para envio das propostas 
até às 16h, do dia 26/09/2022, podendo ser enviadas para endereço eletrônico: 
crb1@crb1.org.br ou entregue na Sede do CRB-1: CLN Quadra 407 Bloco D Loja 
30, Asa Norte, Brasília/DF, Fone: (61) 3274-0345 ou 99216-5653.  

 
 
 
 

 

 
Raphael da Silva Cavalcante 

CRB-1/2435 
Presidente 
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PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO 

 

I - Especificações Técnicas – Detalhamento do Objeto 
 
Este Projeto Básico Simplificado tem como objetivo à contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de assessoria contábil e financeira, conforme 
especificações constantes no Processo Administrativo de Licitação nº 005/2022, 
contendo os seguintes serviços: 
 

1.1 Proceder à execução mensal da escrituração contábil do Licitante, 
registrando as operações econômico-financeiras, com base na documentação 
apresentada para esta finalidade; 
1.2 Realizar, mensalmente, a conciliação das contas contábeis; 
1.3 Elaborar e apresentar, mensalmente, os balancetes contábeis; 
1.4 Processar, mensalmente, todas as rotinas trabalhistas, inclusive a folha 
de pagamento com emissão de contra cheques e, anualmente, a Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) e Informe de Rendimentos aos 
funcionários e prestadores de serviços da Licitante; 
1.5 Calcular e emitir, mensalmente, as guias para pagamentos das 
obrigações sociais e fiscais; 
1.6 Elaborar e apresentar, anualmente, a Declaração Anual de Rendimento – 
Pessoa Jurídica; 
1.7 Analisar os balancetes mensais do Conselho Regional, orientando quanto 
ao cumprimento das normas do Tribunal de Contas da União e do Conselho 
Federal de Biblioteconomia; 
1.8 Assessorar a diretoria e os funcionários do CRB-1, na gestão 
administrativa e financeira do órgão; 
1.9 Participar das Reuniões Plenárias do Licitante, quando solicitado; 
1.10 Providenciar processo de prestação de contas, a ser encaminhado 
ao Conselho Federal de Biblioteconomia - CFB e ao Tribunal de Contas da 
União - TCU; 
1.11 Manter o licitante informado sobre as exigências e Instruções 
Normativas oriundas do TCU – Tribunal de Contas da União. 

 
II  Fornecimento 
 

O serviço será realizado de acordo com as necessidades e solicitações do CRB1. 
 
III Responsabilidade do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1a Região 
 

• Emitir o empenho na dotação específica; 
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• Certificar as notas emitidas; 

• Efetuar o pagamento do Objeto deste Projeto Básico Simplificado. 
 
IV Realização do Serviço 
 

O prazo para início da realização do serviço não deverá ser superior a 2 (dois) 
dias, contado da emissão da Ordem de Fornecimento; 
 
V Responsabilidades da Contratada 
 

• Efetuar o serviço de acordo com as especificações solicitadas bem como 
no prazo constante neste Projeto Básico Simplificado, no Setor 
competente do CRB1. 

• Emitir Nota Fiscal devidamente preenchida de acordo com as descrições 
dos itens; 

• Todas as despesas referentes a prestação dos serviços ocorrerão por 
conta da contratada. 

 
VII Do Preço  
 
• Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos 

da proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que 
recaiam sobre o objeto licitado. 

 
• Não haverá reajuste de preços. 

 

• As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de 
acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica 
para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

 
• Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis 

com a realidade de mercado. 
 

• O valor cobrado também deve incluir todos os custos envolvidos para a 
perfeita execução dos serviços, e o valor máximo total para a execução 
do objeto desta licitação não poderá ser superior ao VALOR MÉDIO DE 
MERCADO. 

 

• O valor global máximo da contratação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 
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VI Fonte de Recursos e Elemento de Despesa 
 

• Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, de 
recursos Projeto 2005 – Assessoria Contábil e Rubrica 6.3.1.3.02.01.002 
– Serviços de Assessoria e Consultoria. 

 
VII Forma de Pagamento 
 

O pagamento será creditado através de ordem bancária, mediante apresentação 
de nota fiscal e comprovação de regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda 
Federal. 
 
VIII Execução dos Serviços 
 
O serviço objeto deste Termo de Referência será realizado de acordo com a 
necessidade e solicitação do CRB1, com endereço descrito no rodapé 
desta, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados a partir do recebimento da 
solicitação. 
 
A contratante não se obriga a adquirir, durante a vigência do contrato, os 
itens na quantidade total constante neste termo, mas apenas na quantidade 
suficiente para atender as suas necessidades. 
 
IX Vigência  
 
O prazo de vigência deste contrato é de até 12 (doze) meses, contado da data 
da sua assinatura, com eficácia após a publicação no sítio eletrônico deste 
Conselho. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo, a cada 
12 (doze) meses, até o limite previsto no artigo art. 107 da Lei n. 14.133/2021, 
caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados  e seja autorizada, 
formalmente, a prorrogação pela autoridade competente, na forma do mesmo 
artigo:  
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;  
b) a contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;  
c) a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
d) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração; e  
e) a contratada concorde com a prorrogação.     
 
 

Raphael da Silva Cavalcante 
CRB-1/2435 
Presidente 
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