
 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECORTES DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA O CRP-03. 
 
 
 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de 
Psicologia 3ª Região - Bahia, realizará Dispensa de licitação para contratar empresa 
especializada no serviço de recortes do diário da justiça para o CRP-03. Empresas 
interessadas em participar do processo de cotação deverão encaminhar proposta comercial 
com base nas informações contidas no Projeto básico - Serviço de Recorte de 
Jornal através do email: compras@crp03.org.br até o dia 13/08/2021.  
 

 

 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira 
CRP-03/18055 

Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª região/BA. 
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PROJETO BÁSICO   

  

1 .  DO OBJETO:   

C ontrat ação de   prestação de serviços de recortes do diário da justiça em todas as instâncias  

do poder judiciário para acompanhamento de prazos processuais pelo setor jurídico do  

Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região.   

  

2 . DA JUSTIFICATIVA :   

Para atender ao principio da eficiência   da Administração Pública, visando o   acompanha mento   

a o andamento processual dos processos judiciais em  tramitação,  que tenha como uma das  

partes o Conselho Regional de Psicologia da Terceira Reg ião/BA, O CONTRATADO se  

incumbirá de fazer o acompanhamento diário das publicações nos diários da justiça dos  

processos em todas as instâncias do poder judiciário, encaminhando o recorte da publicação  

para o e - mail  jurídico1@crp03.org.br ,   considerando a enorme demanda do setor jurídico para o  

cumprimento dos prazos processuais.   

  

3 . DAS OBRIGAÇÕES DO   CONTRATADO:    

Além de suas obrigações legais, o CONTRATADO se sujeita a:   

a) Executar o objeto deste contrato nos   prazos e condições avençados;   

b) Garantir a prestação de serviços e acompanhamentos dos processos diários em que litiga o  

Conselho Regional de Psicologia da Bahia;   

c) Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao  

CONTRAT ANTE e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do  

fornecimento, sem nenhuma responsabilidade do contratante.   

d) Não transferir ou subcontratar, ceder ou subempreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os  

direitos e obr igações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e  



  

  

plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que  

devidamente autorizados pelo Contratante, sob pena de rescisão do contrato e con sequente  

indenização.   

e) A encaminhar as publicações dos recortes para o e - mail  juridico1@crp03.org.br .   

4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, o CONTRATANTE obriga - se:   

a) A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a publicação, referente ao objeto deste contrato;   

b) A efetuar o pagamento, desde que haja a prestação regular do serviço.   

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   

O   orçamento anua l da presente contratação é a de  nº. 6.2.2.1.1.01.04.04.048  –   serviços de publicação  

de editais e matérias.    

6 -   DISPOSIÇÕES GERAIS:   

O contrato se sujeita à Lei nº 14.133 / 21 , a qual se aplica, inclusive, aos casos omissos.   

Salvador,  02   de  agosto   de 20 21 .   

  

  

Lilian Dantas   
OAB/BA 24.413   

Advog ada Autárquica   

  

  


