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          FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À         

SAÚDE DE ITABUNA 

FASI 

   

Itabuna: 07/08/2019 
 

Nome da Empresa: 

CRIVVO Comércio de Papelaria Livros e Softwares Ltda. 

CNPJ/ CPF: 

07.722.603/0001-46 

Endereço:  

Avenida Antônio Carlos Magalhaes nº 2501 – Edif. Profissional Center Sala 809 e 810 - Brotas.  

Salvador CEP: 40.280-901. 

Objeto:                                 

Aquisição de Teste psicológico para avaliação processual para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães-HBLEM. 

Valor Estimado:                           

R$ 2.112,57 (Dois Mil Cento e Doze Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Considerando que foi realizada licitação PE 028/2019 a qual foi deserta (Conforme anexo); Considerando a Resolução 

Nº 9, de 25 de Abril de 2018 que estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional 

e do psicólogo, regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos; Considerando que a utilização de métodos 

e técnicas psicológicas constitui função privativa do profissional, com base nos objetivos previstos no parágrafo 1º, do art. 

13, da Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, e no art. 4º, do Decreto nº 53.464/1964; Considerando a necessidade de 

estabelecer diretrizes sobre Avaliação Psicológica que possam orientar o trabalho dos psicólogos em diferentes contextos 

de atuação profissional; Considerando os princípios éticos fundamentais que norteiam a atividade profissional do 

psicólogo, e o inciso IV dos Princípios Fundamentais no Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo, que 

estabelece a responsabilidade do psicólogo por seu contínuo aprimoramento profissional e pelo desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática; Considerando que a avaliação psicológica possui grande 

importância para a atuação do psicólogo; Considerando que a avaliação psicológica é compreendida como um amplo 

processo de investigação, no qual se conhece o avaliado e sua demanda, com o intuito de programar tomada de decisão 

mais apropriada; Considerando que a avaliação psicológica refere-se à coleta e interpretação de dados, obtidos por meio 

de um conjunto de procedimentos confiáveis, entendidos pelos profissionais. Compete ao psicólogo planejar e realizar o 

processo avaliativo com base em aspectos técnicos e teóricos; Considerando que avaliação psicológica é um processo 

de coleta de dados, cuja realização inclui métodos e técnicas de investigação, dentre eles os testes psicológicos, que, por 

sua vez, são instrumentos exclusivos do psicólogo (Conforme descrito pelo profissional desta instituição em anexo); 

Considerando que diante da importância da avaliação psicológica na prática profissional do psicólogo, ressalta-se a 

necessidade para que os profissionais busquem o benefício aos colaboradores; Solicito então que seja deflagrado 

processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com 

fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93. 

 
 
 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROJETO/ATIVIDADE: 6.443 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000 

 

 

 

 

Processo Administrativo: nº0247/2019 

Processo de Dispensa de licitação: nº 029/2019. 
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Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de 

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso VII, da Lei 8.666/93, que fundamenta e 

autoriza a dispensa de Licitação. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 07/08/2019 

 
 
 
 

_________________________ 
Marilia Silva dos Santos 

                              Membro 

 
 
 
 

___________________________ 
Renata Bomfim Silva Oliveira 

Membro 

 
 
 
 

______________________ 
Queila Cristina Silva Santos 

                 Membro 

 
DESPACHO FINAL– HOMOLOGAÇÃO - DATA 07/08/2019 

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

 

 
 

__________________________ 
Nelsivane Sousa Oliveira Cordier 

Presidente 

 
 
 
 

__________________________ 
Roberto Gama Pacheco Júnior 

Diretor Adm. Financeiro 

 

 

 

 

 


