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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDAi

y t CQNSELHO REGIONAL PE CONTABILIPADE DE SANTA CATARINA
Departamento Requisitante: Delegacia Regional de Lages
Responsavel pela Demanda: Ivania Correa Matricula: 099

Protocolo n° 2020/000103E-mail: relacionamento9@crcsc.org.br

1: Descriyao detalhada do objeto / servt^o: "
Fomecimento de servigo de limpeza para a Delegacia Regional de Lages

2. justiflcativa da necessidade da aquisigao da material e/ou contratagab de servigd::-
A contratagao em questao visa a formalizagao dos servigos de limpeza na Delegacia Regional, 
visto ser essencial para o funcionamento das atividades, visando a higiene.
3. Quantidade a ser adquirida / contratada:

':4; Local e previsao de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestagao

Sala Delegacia Regional de Lages a partir de 10/12/2020
v-. .,4V-^rlndicagao^dos respoiisayeis pela fiscalizagao do contrato:: ; •'■V:

Fiscal substituteFiscal
Nome: Rogerio Franzoi 
Matricula:209

Nome: Ivania Correa
Matricula: 099

Caracterfsticas complementares (opcional):

Marcas e/ou links de referenda (opcional):

A juntada de orgamentos e obrigatoria.

v•ro de 2020Lages; ©3

Av. Osvaido RodrigMCS Cahi »il. 1900 - Moi ianApolis/SC - CliP 8S0I»-7I0 - Fnnc J027-70Q7 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - wwHVCrcscjireJir
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Email - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook1/12/2020

ENC: Or^amento para Limpeza

Ivania Correa - CRCSC <relacionamento9@crcscorg.br>
Sex, 11/12/2020 0930

Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

(jj 1 anexos (7 MB) 
Or<;amento CRCdocx;

Atenciosamente,

Ivania Correa
Aux. Administrativa 
+55 {49) 3229 2109
relacionamento9@crcsc.orQ.br | httD://www.crcsc.org.brgj CRCSC

COtSOHO IXQOMM. OGCONttSUOAOB
D££AMt*OTAftNA

Rua Pres. Nereu Ramos, 73 - Edif. CentenSrio 7° Andar Sala 03, Centro • Lages • SC - CEP: 88502*170
*A

Correcrando Pessoas. Foridlecendo o ftofissSo!

De: serviter@yahoo.com.br <serviter@yahoo.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 10:00 
Para: Ivania Correa - CRCSC <relacionamento9@crcsc.org.br> 
Assunto: Orgamento para Limpeza

Bom dia...

Conforme contato via telefone, segue orgamento para limpeza mensal, sendo 1 vez por semana.

Fico a disposigao para qualquer duvida.

Att.

ERVITER
S E R v S

Cassiana Retry 
(49) 3223-0478 
(49) 98822-3546

ittps://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADY1ZjVhZjZiLWI02DktNDhjNC05MTA5LTNmNDIjYjczYTg1ZQBGAAADse4KPa6Mdkma%2Fbn2QWa6... 1/2
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mV. (49) 3223.0478 

© (49) 98822.3546 til*<0> No proUERY2TER
Servigos serviter(§)yQhoo.com. Visto

Lages, 19 de novembro de,2020.

A .
CONSELHO REGIONAL DE CONTABIL1DADE CRC 
A/C: Ivania
Ref.: PROPOSTA PARA PRESTA^AO DE SERVI^OS 8 HORAS SEMANAL

V ' S’

A Serviter, vem atraves do presente submeter a apreciagao de V. S. proposta 
para prestagao dos servigos conforme segue:

1 - DOS SERV1COS

Servigos executados nas dependencias do conselho regional de contabilidade com carga 
horaria de 3 boras semanais, para limpeza de sala semanalmente.

2 - IDENTIFICACAO

Os funcionarios designados para execugao dos servigos propostos, se 
apresentarao devidamente uniformizados e identiflcados.

3 - PESSOAL

No prego proposto, estao inclusas todas as obrigagoes sociais, trabalhistas, 
fiscais e previdenciarias, as quais serao de nossa inteira responsabilidade. Nosso 
colaborador conta com vale alimentagao, vale transporte, convenio com farmacia e 
convenio com banco da familia.

4 - PRECO SEM MATERIAL

0 prego sera de R$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais) por mes, e 
continuara ate Janeiro de 2022, pois nosso reajuste se da com a Convengao em Janeiro 
de cada ano subsequente.

it’iiminHHus »T3R
mv tlitai



V. (49) 3223.0478 ^
©(49)98822.3546 |f 0ER VITER £3 serviter(g)yahooxomYbr|^Servigos
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5 - FORMA DE PAGAMENTO

0 pagamento dos referidos servisos, devera ser efetuado mediante 
apresentagao, por parte da contratada, da nota fiscal e boleto bancario, com vencimento 
todo dia 15 subsequente ao mes.

No aguardo do seu pronunciamento favoravel a ambas as partes, nos 
colocamos a inteira disposi^ao atraves do telefone (49) 98822-3546 com Cassiana para 
maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cassiana Petry



1/12/2020 Email - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook

ENC: Or^amento Limpeza

' Ivania Correa - CRCSC <relacionamento9@crcsc.org.br>
Seg, 07/12/2020 15:28 ’ ' "

Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

Atenciosamente,

Ivania Correa
Aux. Administrativa 
+55(49)3229 2109 '
relacionamento9@crcsc.org.br | httD://www.crcsc.orq.brgj CRCSC

C0N5EM0 REOONM. OG ONIAOLfiAOe 
DGSANMCATAfiMA

Rua Pres. Nereu Ramos, 73 > Edit. Centenario 7° Andar Sala 03, Centro • Lages • SC • CEP: 88502-170
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ConcctanOo Pcssoos. Foriatoccndo a Profissao!

&
2M

De: Ivania Correa - CRCSC
Enviado: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 17:14 
Para: galaxieltda@gmail.com <galaxieltda@gmail.com> 
Assunto: Orgamento Limpeza

Boatarde!

Solicito um orgamento para limpeza de um sala comercial no Ed. Centenario, 7$ andar, sito a Rua 
Presidente Nereu Ramos, cidade de Lages/SC, com dois ambientes. Piso de taco, duas janelas e um 
banheiro.
Limpeza lx por semana, acredito que leve no maximo 3 a 4 boras para efetuar a limpeza.

Fornecemos os materiais de limpeza.

Atenciosamente,

Ivania Correa
Aux. Administrativa 
+55 (49) 3229 2109
relacionamento9@crcsc.orq.br | htto://www.crcsc.oro.brgj CRCSC

C0N5a>O RCOOMUL 08C0NIdBJlQA08
KSAMmCtfAftttA

Rua Pres. Nereu Ramos, 73 - Edit. Centenario 7° Andar Sala 03, Centro - Lages - SC - CEP: 88502-170
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Coneciando Possess. Foitafccondo o P(of<ss5t}!/gL$^. .••/J
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k tm g\o ivoT-^- nGALAXIE SERVIQOS LIDA
CNPJ 04.555.831/0001-80

Rua Cruz e Souza 276 - Brusque - (49) 3225-3908

r*,.v1' sso

Visto

Lages(SC), 01 de dezembro de 2020

Para: CRC 
A/C.:

REF. PROPOSTA PARA PRESTA^AO DE SERVINGS

GALAXIE TRANSPORTES E SERVINGS LTD A, pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no CGC/MF sob n° 04.555.831/0001-80 vem atraves da presente submeter a 
aprecia^ao de V.S, proposta para prestagao dos servigos em referenda, conforme segue:

1 - DOS SERVINGS

Prestagao dos servigos a serem executados nas dependencias desta empresa ou em local
definidos.

2 - UNIFORMES E IDENTIFICA^AO

Os elementos designados a execugao dos servigos aqui propostos, se apresentarao, 
devidamente uniformizados e identificados.



p on ^<?! R
Q, Pro - *3 - PESSOAL E PRECO

Visto

1 Servente 4 horas semanais R$ 438,00 mensal

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

Nos pre^os propostos, estao incluidos todas as obriga^oes sociais, trabalhistas, 
previdenciarias e fiscais, as quais serao de nossa inteira responsabilidade.

Com a finalidade de assegurar maior tranquilidade aos nossos clientes, oferecemos aos 
nossos funcionarios:

• Seguro de vida;
• Treinamentos intemos com fitas de video, palestras;
• Convenios com farmacias e supermercados.
• Vale alimenta9ao.
• Vale transporte.

4 - REAJUSTE

A revisao dos valores contratados, serao efetuados de acordo com a legislagao em vigor ou 
negociapoes do sindicato da categoria com data base em Janeiro.

6 - FORMA DE PAGAMENTO

0 pagamento dos referidos servi90s, devera ser efetuado mediante apresenta9ao, por parte 
da Contratada, da Nota Fiscal/Fatura acompanhado de copias dos encargos sociais do mes anterior, 
nao podendo este ultrapassar ao 2° dia util subseqiiente a presta9ao dos serv^os.

No aguardo de um pronunciamento favoravel a ambas as partes, nos colocamos a inteira 
disposi9ao atraves do telefone (49) 32253908, para maiores esclarecimentos bem como para 
propostas e negocia9oes.

Atenciosamente.

“Os dias prosperos nao vem por acaso, mas nascem de muita fadiga e persistencia.” Henry Ford
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ROSELI APARECIDA RODRIGUES- SERVIQOS DE LIMPEZA 
Rua Lauro Lins Costa, 201 - Bairro Popular 
88526-100 - Lages/SC 
CNPJ 39.861.719/0001-52

Visto

Lages, 27 de novembro de 2020.

Ao

Conselho Regional de Contabilidade de SC

A/C da Sr3 Ivania

Conforme solicitado, apresento aqui minha proposta para a prestagao de 
servigos de limpeza e conservagao na sala da Delegacia Regional de Lages do 
Conselho Regional de Contabilidade de SC.

Comprometo-me a fazer a limpeza de todas as dependencias do 
escritorio como: pisos das salas, sanitario, vidros das janelas, retirar o po e o 
lixo e demais servigos pertinentes a minha atividade, com isso esperando suprir 
todas as necessidades com eficiencia e qualidade.

Proposta de valor mensal: R$ 360,00

Sem mais para o momento, coloco-me a disposigao,

ROSELI APARECIDA RODRIGUES
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

Visto

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 39.861.719/0001-52 
Certidao n°: 31760405/2020 
Expedigao: 01/12/2020, as 17:22:55 
Validade: 29/05/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Gertifica-se que o CNPJ sob o n° 39.861.719/0001-52, NAO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
Certidao expedida sem indicagao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na ultima versao da base 
de dados da Receita Federal do Brasil RFB enviada ao Tribunal 

Para saber a situagao desse CPF/CNPJ,Superior do Trabalho 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

TST.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Xivicias e sugestoss : cndtJItst. jus . br

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br
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S MINISTERIO DA FAZENDA 
^ Secretaria da Receita Federal do Brasil 
" Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ROSELI APARECIDA RODRIGUES 71596224053 
CNPJ: 39.861.719/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alfneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 15:49:00 do dia 25/11/2020 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 24/05/2021.
Codigo de controle da certidao: A813.EF50.37A3.EE1C 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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Parecer 040/20/DIR

Em 03 de dezembro de 2020.

De: Diretor Administrative e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

Para: Comissao Permanente de Licitagao do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

Ref. DFD 2020/000103 - Contratagao de servigos de limpeza para Delegacia 
Regional de Lages (SC).

Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD) 2020/000103 
de 03 de dezembro de 2020, elaborada pelo departamento de Relacionamento;

Considerando as justificativas da necessidade de contratagao dos 
materiais/servigos expostos no documento de formalizagao da demanda (DFD) 
2020/000103;

Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e 
conformidade do CRCSC exarado em 03 de dezembro de 2020, acolhendo a solicitagao 
no que diz respeito a motivagao, justificativa e disponibilidade orgamentaria;

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

De providencias. Cientifiquem-se os interessados.

«; Assinado de forma digital por 
ACLEBER DIAS:01456438913

DIAS:0145643891 3/ Dados: 2020,12.03 19:01:15-03'00’(J
Cleber Dias

Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

CLEBER

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br
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ENC: DFD LIMPEZA LAGES

Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br> 
Qui, 03/12/2020 11:35

Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>

O

Visto

($ 6 anexos (2 MB)

DFD limpeza Delegacia Lages.pdf; CND TRABALHISTA ROSELI RODRIGUES - 29.05.21.pdf; CND UNIAO ROSELI RODRIGUES - 
24.05.21.pdf; Orgamento CRC Galaxie.pdf; Orqamento CRC Roseli.pdf; Orgamento CRC Serviter.pdf;

Sr. Diretor

Considerando prevista a manutengao da contratagao no Plano de Trabalho e Orgamento 
2020, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;

Considerando contratagao adequada as necessidades efetivas para o atingimento dos 
objetivos da Entidade;

Considerando a necessidade da formalizagao de procedimento administrative legal de 
contratagao na administragao publica;

Com proposito de agregar valor ao processo interno de contratagoes, apoiando assim a 
gestao do CRCSC.

Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao, 
justificativa e disponibilidade orgamentaria.

Ato continue, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para 
o Depto de Infraestrutura com copia a Coordenagao de Registro e Relacionamento, Delegacia 
Regional de Lages e a esta Coordenagao de Governanga.

Valor medio mensal proposto = R$ 413,00

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

SOW MOOERWZAfAO E MANUTENGAO OA E5TRUTURA NSJCA - ATtVO

'(ntomutdes Or£amentArfa»-

> ▲ K E S© ^ <
AUqukttrjSoldo OrfatnentoOeKficio Orfantenio'Atua! Rc(c»u3oComa Orvtmeiuo tnlctal Empenhado %AJutte*

?.000,Ml‘
s.mooj

T3.900.14]
35.l3Ws!

MMERtAS ftAHA UAJiUT. OS BEllS blOVEJS o.ooj3.000.00 ?,000.00 0.00 ’0,00 3.000.00 0.006.3.1.3.0I01,011
2-957.0063.1.3.01.01,012 
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2.957.00 i 043 006 000.00 O.OOt 6.000.00 Z957.00| 49.28

* 177,061.<5] 63,SO
«-«i......I ■ 420<>.:7i

IlwWtVIH 1M.UW.W i6.uuu,oo:
o.ool

is.uw.w
3.905,22 94,76 3305.22! 87.634.000.00 3905224,000,00

63.13.02.01.028 COHD01400S 
_________

109.468^1 ___ tjag____93348,26'83,72. IQUM.TZ;
950M,oo~----- rSTbo-----wi?i;Tste|

KISof 23,64 To465o'

125000,00 119.07433!rm
4,000,061

97.OOO.O0I -6831900

gui

«!
KAKUTBK^O ECOHSERVA^OeENS UdVEB 95340 953,50) 3.046,500O0 •4.000.0083:13.02.01.028

16.294.20j 56,611 11388.601
96.577,20j S4J71~ 79.4a.eaj

".9:415,061 43;T9j 12.084.92t-

HA/nnEHGAO ECOUSERV. DOS BEHS moves
SEtMGOS 0E EHERGlAEllTWCA _______
servijos oe'aqua eesooto"

17.794.2m17.79430 10.686,6028861,0083,1,102.01.030
6,001 ’176.000.00

"6ioo1~ 213w7oQ
173.200.00^
21.50500[

•liaoo.oo63rt3.02.0i.032 176.000.00 -174.100.00
93.13.02.01.033 21.500.00 0,00 .21.500,00

Atenciosamente,

Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanga e Conformidade 
Contador CRCSC 021513/0 
+55 (48) 3027-7022 
coordenador.Qovernanca@crcsc.ora.br 
| htto://www.crcsc.orQ.br

gj CRCSC
CONSBM PE CON!UaifiAD&
0ESAMIACAT4JO4A
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Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro ■ Floriandpolls • SC • CEP: 88015-710
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Visto

De: Ivania Correa - CRCSC <relacionamento9(5)crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 11:22
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Assunto: DFD LIMPEZA LAGES

[

Bom dial

Segue processo da limpeza na Detegacia de Lages

Atenciosamente,

IvSnia Correa

Aux. Administrativa

reLadpjiajnenlo9@a(^c^rq.br | http://www.crcsc.orQ.br
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Florianopolis, 10 de dezembro de 2020.
De: Comissao Permanente de Licita96es 
Para: Presidente

Assunto: CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRODELEGACIA 
DE LAGES

Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,

Conforme solicitagao do Departamento de Relacionamento, analisada pelo 
Coordenador de Governanga e Conformidade, tendo em vista o valor da contratagao e 
todos os recursos que seriam dispendidos para execugao de um process© licitatorio, com 
intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a 
elaboragao de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 
24, inciso Il da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensavel a licitagao para outros 
servigos e compras, que nao sejam obras e servigos de engenharia, de valor ate 10% (dez 
por cento) do previsto na alinea “a”, inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este 
estabelecido em R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reals), para a aquisigao em 
questao.

Inicialmente e importante ressaltar que a analise de oportunidade e conveniencia 
da aquisigao, conforme manual estabelecido, e do setor de governanga em conjunto com 
as diretorias, cabendo, portanto, a comissao de licitagao, o enquadramento e instrugao 
legal do processo.

Cumpre observara INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, 
a qual dispoe sobre o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de 
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.

O Setor solicitante encaminhou pesquisa de prego que se enquadra no inciso IV, 
art. 5°, da IN MPDG 73/2020, atendendo, concomitantemente, ao § 2° da supracitada IN, 
motive pelo qual considera-se apta a referida pesquisa. A solicitagao de orgamento da 
empresa Roseli Rodrigues foi realizada diretamente com a prestadora in loco; da Serviter 
via telefone.

Ainda, os orgamentos possuem as mesmas especificagoes e seus valores sao 
relativamente equivalentes, sendo que a Administragao optou por contratar a empresa que 
apresentou o menor valor a qual tambem possui Regularidade Fiscal e Trabalhista 
Federal.

Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA DE 
LICITAQAO, nos termos acima citados.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- FionanopoRs/SC -CJ'. 76- CEP 88015-710-Tone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - ww.crcsc.prg.br
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Visto

DESPACHO

Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa, 
somado ao comunicado da Presidente da Comissao Permanente de 
Licitagoes, referente a CONTRA!AgAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRO 
DELEGACIA DE LAGES; AUTORIZO abertura de Processo Administrativo 
de DISPENSA DE LICITAgAO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Florianopolis, dezembro de 2020.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Av. Osvaido Rodrigues Cabral. 1900 - Ktomnopolis/SC - CP. 76 - CEP 88015-710 - Feme (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 81/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 61/2020

Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei o 
presente Processo de Dispensa de Licitagao n° 81/2020, conforme autorizagao do Diretor 
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 10 de dezembro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av, Osvaido Rodrigues Cabral. 1900 - Florianopolis/SC -C.P. 76-CEF‘ 8S015-710 - T one (48) 3027-7007 - E-mail; cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.ore.br
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Da: Comissao Permanehte de Licitagao 
Para: Departamento de Contabilidade_

PROCESSO ADMINISTRATIVO 81/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 61/2020

Senhor Contador,

Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento 
de Relacionamento, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e 
Infraestriitura do CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.

GOMPARATiVo DE PREgOS
CONTRA!AQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRODELEGACIA DE

VALOR .
:; total ;

REGULARIDADE
FISCALVALOR MENSAL GLASSIFICAgAOPRESTADORii

ROSELI
APARECIDA
RODRIGUES
71596224053

i

REGULAR- 1°R$ 4.320,00R$ 360,00 ;
•i-v

R$ 5.256,00
■ . --t CONSULTADAR$ 438,00;GALAXIE

CONSULTADA
■

R$ 440,00,'SERVITER R$ 5.280,00

Vencedor: ROSELI APARECIDA RODRIGUES 71596224053

Florianopolis, 10 de ibro de 2020

11
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigitw Cabral. 1900- KI«rian('ipoljs/SC-C.I'. 76-CEP 8S015-710-Fane(48)3027-7007- E-mail: cpl@crcsc.nre.hr - www.crcsc.nrg.l)r
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC 
Sistema de Controle Orgamentario

NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

ta : 10/12/2020 
15:42o ®|ra

x> --- ns
a
2:

0 o5,
Visto

Numero da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo

436 10/12/20202020 PA81DL61/20

Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto

SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E 
JARDINAGEM

5008-MODERNIZAQAO E6.3.1.3.02.01.008

Historico da Reserva Valor Total da Reserva

DESPESA COM A CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA DELEGACIA 
REGIONAL DE LAGES NO M&S DE DEZEMBRO/2020.

R$ 360,00

*

Valor por Extenso

Trezentos e Sessenta Reals

Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo AtualDotagao Atualizada

R$ 360,00 R$ 3.846,77R$ 136.000,00 R$ 131.793,23

, 10 de Dezembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES 
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES 
Contador CRCSC 033374/0

Assinado por RUBIA 
ALBERS MAGALHAES 
(50347136915)
Data: 11/12/2020 
14:56:02 +00:00

Assinado por CLEBER 
DIAS (01456438913) 
Data: 11/12/2020 
13:55:55 +00:00

Assinado por 
HERMELINDO JUNIOR 
SOARES (04818955906) 
Data: 10/12/2020 
18:56:35 +00:00



g]CRCSC
PORTARIA CRC8C M»* 020, OROODE JANEIRO DE 202&

E«t»b«l9c* ot lnt«onn(M da Comiaiio da 
Udtaodaa do CRCSC par* o ano da 2020.

eilDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABOJOADE OE 
SANTA CATARINA, nousoda tuu atribirfoSa* lagals a laotmantala,

APR

RBSOLVi:

Art, 1* Oaalgnar oa ampragadoa Pamila Ooart A^o Parteotto, mastoia 
307, Jtonatan Albarta Coata, mitrfcula 264 a Irarw Buaooa doa Raia, matrfoUa 6S, aob a 
Praaldlrwhi da primalra, para oompcr a Comliaio da Uo^fiaa do CRCSC.

Art 2* Na auaSncta da Praaidanta da Comlaalo, Jhonaian Albado Cotta, 
waWouia 204. aaaumlrt at f^npoai da PraakkafiNi da ComNaid da UoHado,

Art 3* Oiaignar oaftnctontrioa Eduardo Santo# Ol^ra, matrtcul* 252 a 
Laaodro Plntialro, matrictJla 236, oomo mpiantaa.

Art 4* Oa trabalhoa raaHzadoa am aaaate aarAo aacratariadoa porumdoa 
mambroa da Comlaalo, datignado palo Praaklanta,

Art 5* Compata A ComNtfto • habifitaolo pratmlnar, a Inacrloto am 
raglatro eadattral, a <ua altaraofto ou oanoaiamarto, o pfooaaaamanto a juipamamo daa 
propoitaa.

Art 6* Eata portaria antra am vigor a partk daata data, taodo vlgtneia ait 
31 da dazambro da 2020, podando aar a^tarada ou ravogada a qualquar tampo, pala 
Praaldanta do CRCSC, oortforma oonvanllnola admlnlatntlva.

Art 7° Ream ravogadat aa Portariaa qua tratam do aaiiinto da forma
contrt/la.

OMa eUneia tot Intaraaaados a eumpra-ta.

Praaldanfca ,
Contadore Rdbia art MagathSaa

OiMite ***** CtbrvMiOO >G**xy- tmntyMfC - CCKUeil.>t« 
Td>»Un*. ftA (W MQMtIDI

tfcaejQkKcaaseJif **■ wm’.sacjxTJv

!

!



a* ^gJCRCSC
COMSEUO REGIONAL DE CONTABQJDADC 
OE SANTA CATARINA

I -fflfo, s
Visto

PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Estabelece limites e instancias de 
governanga para a contratagao e 
pagamento de bens e servigos e de gastos 
com diarias e passagens no ambito do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e regimentals,

Considerando que a entidade compete estruturar-se internamente no 
sentido de melhor atender as finalidades para as quais foi criada;

Considerando o disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei n.°
9.784/99;

Considerando as atribuigoes do Presidente em autorizar os pagamentos, 
movimentar contas bancarias, assinar cheques e demais documentos de credito emitidos 
pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato 
proprio, bem como em delegar competencias e atribuigoes, definindo e estabelecendo a 
corresponsabilidade de gestao, fixadas no Regimento Interne do Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e 
instancias de governanga para autorizar a contratagao e pagamento de bens e servigos, 
bem como autorizar a realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os limites e instancias de governanga para aprovagao 
de atos que geram despesas com a contratagao e/ou pagamento de bens e servigos e a 
realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade 
de Santa Catarina.

Art. 2° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:

k RESPONSAVEL 
SUBSTITUTO -TRESPONSAVELDESPESA VALOR

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Aprovar o Termo de 
Referencia / Projeto 

Basico
Qualquer Valor

Autorizar o Pedido de 
Contratagao nos casos 
de registro de precos

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas
Presidente do 

CRCSCQualquer Valor

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Floriandpolis/SC -CBR88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br
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Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Autorizar o termo de 
abertura de processo de 

licitagao para 
contratagao de bens e 

servigos

Ate R$ 17.600,00

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Acima de R$ 
17.600,00

Presidente do 
CRCSC

Ate R$ 17.600,00 
para Servigos e 
Compras e ate 

R$ 33.000,00 para 
Obras e Servigos 

de Engenharia

Ratificar a dispense de 
licitagao (incisos I e II do 
art. 24 da Lei 8666/93)

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Ratificar a dispense de 
licitagao (demais 

situagoes do art. 24 da 
Lei 8666/93)

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Ate R$ 17.600,00
Ratificar a inexigibilidade 

de licitagao Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Acima de R$ 
17.600,00

Presidente do 
CRCSC

Homologar/revogar/ 
anular licitagdes

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas. Em sua 
ausencia, Diretor 
designado pelo 
Presidente do 

CRCSC

Presidente do 
CRCSCQualquer valorDecidir recurso 

administrative das 
licitagoes

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de 
Registro de Pregos Qualquer valor

Diretor de 
Administragao e 
Infraestrutura ou 

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Assinar contratos de 
aprendizagem e termos 

de estagio
Qualquer valor

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura
Ate R$ 17.600,00

Vice-presidente 
Institucional e de 
Relagao com os 

Profissionais

Assinar contratos 
administrativos ou a 

prorrogagao e rescisao 
de contratos em vigor e 

Atas de Registro de 
Pregos

De R$ 17.600,00 Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas
Ate

R$ 1.430.000,00

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCAcima de 

R$ 1.430.000,00

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Aprovar o Pedido de 
Renovagao Contratual Ate R$ 17.600,00

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral. 1900 -Centro- Florianopolis/SC -Cffi88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Acima de 
R$ 17.600,00

Presidente do 
CRCSC

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Autorizar a concessao de 
diarias e passagens em 

viagens

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Autorizar o pagamento 
por meio do formulario 
Ordem de Pagamento

Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

\Autorizar a remessa de 
recurso para o exterior

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCAutorizar a ordem de 

debito no sistema 
bancario

Qualquer valor Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional
Vice-presidente de 

Administragao e 
Finangas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro.

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administragao e 
Infraestrutura e o 

Coordenador 
Contabil-financeiro

Autorizar as Notas de 
Reservas Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administragao e 
Finangas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro.

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administragao e 
Infraestrutura e 
Coordenador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Assinar Notas de 
Empenho Qualquer valor

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com a Profissional

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Autorizar remanejamento 
orgamentario entre 

projetos
Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administragao e 
Finangas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administragao e 
Infraestrutura e 
Coordenador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Demonstragoes 
Contabeis e Notas 

Explicativas
Qualquer valor

Diretor de 
Administragao e 
Infraestrutura e 
Coordenador 

Contabil-financeiro

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional e 

Contador do 
Departamento

Aprovar a folha de 
pagamentos dos 

funcionarios
Qualquer valor

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Floriandpolis/SC -OER88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Contabil-financeiro

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com 0 Profissional

Margem Consignavel dos 
Funcionarios Qualquer valor

Valor limite por 
suprido

estabelecido em 
Portaria

Diretor de 
Administrapao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com 0 Profissional

Aprovagao suprimento 
de fundos

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCNotificagao extrajudicial

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com 0 Profissional

Atestado de Capacidade 
Tecnica Qualquer valor

Assinar os oficios aos 
interessados em 

processes 
administrativos de 
Fiscalizagao que 

solicitarem sustentagao, 
a fim de cientifica-los da 

data e horario das 
sessoes de julgamento e 

demais providencias

Vice-Presidente de 
Fiscalizagao, £tica e 

Disciplina e, na 
ausencia

Coordenador(a) de 
Fiscalizagao

Contador(a) da 
Fiscalizagao ou dos 

demais
departamentos, 

exceto os lotados na 
Coordenadoria de 

Governanga e 
Conformidade

Analisar as 
demonstragoes 

contabeis das empresas 
licitantes

Coordenador(a) de 
FiscalizagaoQualquer valor

i

Art. 3° Em todos os documentos que dao suporte a despesa deve constar, 
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificagao da pessoa (nome e cargo) 
que esta autorizando.

Art. 4° O presidente, Vice-presidente ou funcionario nao pode aprovar as 
despesas emitidas em seu nome.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Ftorianopoiis/SC -OR88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tera sua
validade ate dia 31/12/2021.

Art. 6° Fica revogada a Portaria CRCSC n.° 087, de 09 de agosto de 2019.

^ Assinado de forma digital porRUBIA 
AALBERS MAGALHAES:50347136915

RUBIA ALBERS 

MAGALHAES:50347136915 Dados: 2020.07.06 18:36:52 -OS'OO*Z
Contadora Rubia Albers Magalhaes 

Presidente

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC -CE?88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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SERVING

PRESTAQAO DE SERVING SEM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA 

OBS:ELABORADO DE ACORDO COM O MODELO DE CONTRATO DA AGU (PREGAO-

Visto

CONTRATO - servicos)

MODELO

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N°......ENTRE O CONSELHO

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida 

Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ 

sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu Diretor Sr. CLEBER DIAS, 

doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

sediado(a) na ......................

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)

., expedida pela (o)

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o

............ doravante designada

portador(a) da Carteira de

..................., tendo em vista o

e em observancia as disposigoes da Lei n° 8.666,

n° ., em

Identidade n°

que consta no Processo n° 

de 21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 

- Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da dispensa de licita^ao n° 54/2020, mediante as clausulas e conduces a seguir 

enunciadas.

., e CPF n°

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento e a contrata<;ao de service de limpeza da sala da 

Macrodelegacia de Lages, que serao prestados nas conduces estabelecidas abaixo:

1.2. Limpeza de uma sala comercial;

1.3. Os services serao prestados lx na semana, pelo periodo de 4 boras.

1.1.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
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0 O0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura\02.1.

Vistodo contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO

O valor mensal da contratagao e de R$ R$ 360,00 (trezentos e sessenta reals); O valor 

total da contrataqao e de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reals).

No valor aclma estao Incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrate, frete, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.1.

3.2.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contrataqao estao programadas em dota^ao 

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2020, na 

classificato abaixo:

4.

4.1.

Conta: 6.3.1.3.02.01.008.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, 

contados da data da apresenta^ao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei 

n° 8.666, de 1993.

A apresentagao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 2 (dois) dias, 

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contrata<;ao a que aquela 

se referir.

5.

5.1.

5.2..

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relate a°s services efetivamente prestados e aos materials empregados.

Havendo erro na apresentato da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

a contratato, ou< ainda, circunstancia que impe^a a liquidate da despesa, como por 

exemplo, obrigato financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencla, 

o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovato da regularizato 

da situato, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situato de irregularidade da contratada, sera 

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize

5.3.

5.4.

5.5.
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sua situa<;ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma 
vez, por igual periodo, a criterio da contratante. \

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscaliza^ao da regularidade fiscal 

quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o 

recebimento de seus creditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a 

rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a 

contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, 

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao 

junto ao SICAF.

N° Pr<

Visto

5.6.

5.7.

5.8.

Somente por motive de economicidade, seguranqa nacional ou outro interesse publico 

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da 

contratante, nao sera rescindido o contrato em execu<;ao com a contratada inadimplente no 

SICAF.

5.9.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislate5.10.

aplicavel. 

5.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retenqao 

tributaria quanto aos impostos e contributes abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei 

Complementar.

5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)



ifIf %

ll CoN° Pro' OVI = (6/100)
Visto

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERA(^OES

6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses contatados da 

data da assinatura, a exce^ao das situates previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.

6.1. Em caso de prorroga<;ao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser 

aplicado o INPC, para coneqao do valor, ou outro que venha substituMo.

6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condiqoes contratuais, os acrescimos 

ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato.

6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.

CLAUSULA SETIMA - EXECUgAO DOS SERVigOS E SEU RECEBIMENTO

A execugao dos serviqos sera realizada a partir da assinatura do contrato.

Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior 

verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes na proposta.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificagoes constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejufzo da aplicagao de 

penalidades.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo executado e 

materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive 

no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

7.4.

7.4.1.

7.5.
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8. CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAgAO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei n° '8.666, de'1993, sera designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execu^ao dos services, anotando em registro proprio todas as 

ocorrencias relacionadas com a execu<;ao e determinando o que for necessario a regulariza<;ao 

de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalizaqao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeiqoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 

competente para as providencias cabiveis.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo 

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza<;ao dos servigos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

a autoridade competente para as providencias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso 

da execuqao dos servigos, fixando prazo para a sua corre<;ao;

9.4. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 

de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do orgao 

para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

9.5. Pagar a Contratada o valor resultante da presta^ao do service, no prazo e conduces 

estabelecidas neste contrato;

9.6. Efetuar as reten^oes tributarias de acordo com a legislate.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATADA

10.1. Executar os services conforme especifica^oes constantes na proposta, com a alocagao 

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de



fornecer os material's e equipamentos, ferramentas e utensflios necessarios, na qualidade e 

quantidade especificadas em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados envque se verificarem vicios, 

defeitos ou incorre<;6es resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.2.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da 

contrata<;ao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na execu<;ao do contrato; 

comportar-se de mode inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a proposta;

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infra^oes acima discriminadas ficara sujeita, sem 

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos 

significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, ate o limite de 15 dias;

11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas 

independentes entre si.

11.2.2. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecuqao total do objeto;

11.2.2.1. Em caso de inexecu^ao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do 

subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obriga<;ao inadimplida;

11.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administrate Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de 

ate dois anos;

11.2.4. Declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a 

reabilitato perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido 

o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

11.3. A aplicato de multa nao impede que a Administrate rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.



N° ProcO11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administra^ao, equivale a inexecugao total do 

contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplica^ao de qualquer penalidade nao exclui a aplica^ao da multa.

11.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 

administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

11.7. A autoridade competente, na aplica^ao das sangdes, levara em considerate a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a 

Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a 

serem pages, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos 

na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade 

competente.

11.9. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Visto

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuizo das sangoes aplicaveis.

12.2. E admissive! a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa 

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de 

habilitagao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condigoes do 

contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da 

Administragao a continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a 

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:



12.5.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizaqoes e multas.

Visto

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACJOES

13.1. £ vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaqao financeira;

13.1.2. Interromper a execu^ao contratual sob alega^ao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAgAO

14.1. Em virtude dos principios da economicidade e eficiencia, a publicidade sera feia por 

meio do Portal Transparencia.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi^oes 

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios 

gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuqao deste Termo de 

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

16.1.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.

de 20.de.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:
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Visto

Da: Comissao Permanente de Licita9ao 
Para: Depto. Juridico CRCSC

PROCESSO ADMINISTRATIVO 81/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 61/2020

Assunto: Parecer Juridico.

Senhor Assessor Juridico,

Encaminhamos o Processo Administrativo 81/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 61/2020, 
que tern por objeto a CONTRATAgAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A 
MACRODELEGACIA DE LAGES, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre 
o referido processo, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.

Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,ii

PAMELA DLIART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral. 1900 - Klorianopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Font (48) 3027-7007 - E-mail; cpl@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.br

mailto:cpl@crcsc.org.hr
http://www.crcsc.org.br
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CONSOHO REGIONAL DECONTABIUDADE 
DE SANTA CATARINA

Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

De: Depto. Jurfdico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licitagao

REF.: Processo Administrativo N°.81/2020 
Dispensa de Licitagao N° 61/2020

Esta Assessoria Juridica foi solicitada a emitir parecer relative 
ao processo em epigrafe, nos termos do paragrafo unico do art. 38 da Lei 8.666/1993. O 
processo licitatorio em exame tem por objeto a contratagao de servigo de limpeza para a 
Delegacia Regional de Lages, conforme solicitagao e informagoes que instruem o presente.

Constam dos presentes autos, alem de outros documentos
necessarios:

• o documento de formalizagao da demanda (DFD n. 
2020/000103), apontando a 
necessidade da aquisigao do material e/ou 
contratagao de servigo;

• orgamentos;
• certidoes de regularidade da empresa que 

apresentou o melhor orgamento, considerando tratar- 
se de MEI;

• Parecer da Coordenagao de Governanga e 
Conformidade, exarado em 03 de dezembro do 
corrente ano, acolhendo a solicitagao no que se 
refere a motivagao, a justificativa e a disponibilidade 
orgamentaria;

• Parecer n° 040/20/DIR, do Diretor Administrativo e de 
Infraestrutura, autorizando a abertura do processo;

• Manifestagao da Presidents da Comissao 
Permanente de licitagoes, indicando a pertinencia da 
dispensa, nos termos do art. 24, II da Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, que a pesquisa de pregos foi 
realizada nos ditames da Instrugao Normativa n° 73, 
de 05 de agosto de 2020, editada pelo Secretario de 
Gestao da Secretaria Especial de Desburocratizagao, 
Gestao e Governo Digital do Ministerio da Economia, 
e, por fim, solicitando a abertura do processo de

justificativa da

Rua Osvaido Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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dispensa;
Despacho de autorizagao exarado pela autoridade 
competente;
Pedido de reserva orgamentaria e respectiva nota; 
Portaria CRCSC n° 020, de 09/01/2020, nomeando a 

comissao de licitagoes;
Portaria CRCSC n° 079, de 06/07/2020, 
estabelecendo os limites e instancias de governanga 
para a contratagao e pagamento de bens e servigos 
e de gastos com diarias e passagens no ambito do 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina;
Minuta do contrato.

Importante salientar que o exame dos autos processuais se 
restringe aos seus aspectos jundico-formais, exclufdos, portanto, aqueles de natureza 
tecnica e aqueles relatives a finalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da 
Administragao e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui 
e a de que a autoridade competente age em adequagao as necessidades da Administragao 
e as atribuigoes conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este 
departamento consultivo opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratagao a ser 
utilizada pela Administragao. Foge ao escopo deste parecerquestoes relativas a finalidade 
do ato administrative, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.

Sabe-se que as aquisigoes e contratagoes publicas se 
submetem ao disposto no comando constitucional previsto no art. 37, inciso XXI, o qual 
enuncia a regra geral do dever de licitar, contudo traz, logo em seu inicio, a excegao 
“ressalvados os casos especificados na legislagao”.

Nesse diapasao, no que tange a dispensa da licitagao, objeto 
do presente processo administrative, de acordo com a analise dos documentos que o 
instruem, verifica-se que o valor do servigo contratado e inferior ao limite estabelecido no 
art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, permitindo, pois, sua escolha pautada nos principios 
da economicidade e celeridade.

Sobre o contrato, elaborado de acordo com o modelo de 
contrato da AGU, a sua redagao, a priori, nao contempla vicios que possam turbar a 
validade do negocio, sugere-se aqui, apenas, que, para uma exata contemplagao aos 
requisites expostos nos incisos do art. 55 da Lei 8.666/1993, que seja incluida, na clausula 
que se refere as obrigagdes da contratada, a “obrigagao da contratada de manter, durante
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toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas, 
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao, exigidas.”

No mais, considerando que nao se trata de contratagao de 
grande vulto, bem como que o contrato nao sofrera reajuste pelo seu prazo de vigencia, 12 
(doze) meses, nao ha previsao de exigencia de garantia para execugao do servigo.

Por fim e por pertinents, pontuo que, por se tratar de 
Microempreendedor Individual, possivelmente nao cadastrado no FGTS, que seja 
certificada nos autos tal situagao, a fim de complementar a documentagao atinente a 
regularidade da empresa. Caso haja o referido cadastre, com efeito, a devida certidao 
negativa devera complementar a mencionada documentagao.

Do exposto, observadas as recomendagoes acima, e de ser 
aprovada pela Assessoria Juridica a presente contratagao.

E o parecer.

ftUMXu.
Roberta German! 

Advogada CRCSC 
OAB/SC 55847

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 81/2020 - DISPENSA DE LICITASAO 61/2020 

ATO DE DISPENSA DE LICITAQAO E ADJUDICAQAO

5^.

O
Objeto: CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRODELEGACIAJDE 
LAGES
Prego total: R$ 4.320,00 
Fundamentagao: art. 24, inciso II.

Visto

Conforme autorizagao para abertura do processo do Diretor de Administragao e 
Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com o Parecer Jundico, a comissao 
permanente de licitagao conclul que a contratagao dos servigos possui fundamentagao 
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADO o objeto do presente 
certame para ROSELI 
CNPJ: 39.861.719/0001-52

APARECIDA RODRIGUES 71596224053-

Criterios de Publicidade do Ato:

Publicagao ratificagao (DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.

Publicagao do contrato (DOU): Mirando o principio da economicidade, observados os 
custos de contratagao do objeto e publicagao no DOU, a publicagao esta dispensada 
(conforme acordao 1336/2006, plenario, relator ministro Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/06).

Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.

Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

iLL
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Ay. OsvaUlti Rodrigues Cabral, 1900 - Florian6polis/S€ - C.I\ 76 - CF.P 88015-710 - Tone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br
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ACORDAO N° 1336/2006 -TCU-PLENARIO
,v.

1. Processo n.° TC - 019.967/2005-4.
2. Grupo II - Classe: VII - Representagao.
3. Interessada: Secretaria de Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa - 

SEMAT/TCU
4. 6rgao: Tribunal de Contas da Uniao
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar.
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministerio Publico: nao atuou.
7. Unidade Tecnica: Conjur.
8. Advogado constituido nos autos: nao consta.

/
/

asumjjn

9. Acordao:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representagao da Secretaria de 

Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa do TCU- SEMAT, contestando 
orientagao da Secretaria de Controle Interno do TCU - SECOI, Secoi Comunica n° 6/2005, 
no sentido de que “a eficacia dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao a que se 
refere o art. 26 da Lei n° 8.666/93 (art. 24, incises HI a XXIV e art. 25 da Lei n. 8.666/93), 
independentemente do valor do objeto, esta condicionada a sua publicagao na Imprensa 
oficiar.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao 
Plenaria, em:

9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da presente representagao, 
para, no merito, considera-la procedente;

9.2. determinar a Secretaria de Controle Interno do TCU que reformule o “SECOI 
Comunica n° 06/2005”, dando-lhe a seguinte redagao: “a eficacia dos atos de dispensa e 
inexigibilidade de licitagao a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, incisos III a 
XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93), esta condicionada a sua publicagao na imprensa oficial, 
salvo se, em observancia ao principio da economicidade, os valores contratados estiverem 
dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93”.

10. Ata n° 31/2006 - Plenario
11. Data da Sessao: 2/8/2006 - Ordinaria
12. Codigo eletronico para localizagao na pagina do TCU na Internet: AC-1336-

31/06-P
13. Especificagao do quorum:
13.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Marcos Vinicios Vilaga, 

Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar 
(Relator), Benjamin Zymler e Augusto Nardes.

13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Auditor presente: Marcos Bemquerer Costa.

ADYLSON MOTTA 
Presidente

UBIRATAN AGUIAR 
Relator

Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral

Fonte: https://contas.tcu.aov.br/iuris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?qrupoPesquisa=JURISPRUDENCIA&text
oPesauisa=PROC:1996720054

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Foite (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.0r2.br - www.crcsc.org.hr

https://contas.tcu.aov.br/iuris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?qrupoPesquisa=JURISPRUDENCIA&text
mailto:cpl@crcsc.0r2.br
http://www.crcsc.org.hr
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 81/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 61/2020
Vlsto

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com 
fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa ROSELI 
APARECIDA RODRIGUES 71596224053- CNPJ: 39.861.719/0001-52, no valor de 
R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte), para atender o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

CLEB^cDIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Av. Osvalrio Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/SO - CP. 76- CEP 88015-710- Tone (48) 3027-7007- E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr

mailto:cpl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.hr


TERM© DE CONTRATO 

TERM© DE CONTRATO DE PRESTAt^AO DE SERVIQOS N° 1122, ENTRE 0 CONSELHO^ 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E ROSELI APARECIDA RODRIGUES-

SERVigOS DE LIMPEZA

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida 

Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ 

sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu representado(a) pelo seu 

Diretor Sr. CLEBER DIAS, doravante denominada CONTRATANTE, e a ROSELI APARECIDA 

RODRIGUES- SERVigOS DE LIMPEZA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 39.861.719/0001-52, 

sediada na Rua Lauro Lins Costa, 201 - Bairro Popular 88526-100 - Lages/ SC, doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. ROSELI APARECIDA RODRIGUES, 

tendo erm vista o que consta no Processo n° 81/2020 e em observancia as disposiqoes da Lei 

n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei n° 8.078, 

de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da dispensa de licitagao n° 61/2020, mediante as dausulas e condigoes a seguir 

enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento e a contratagao de^servigo de limpeza da sala da 

Macrodelegacia de Lages, que serao prestados nas condigoes estabelecidas abaixo:

1.2. Limpeza de uma sala comercial;

1.3. Os servigos serao prestados lx na semana, pelo penodo de 4 horas.

1.1.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura2.1.

do contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO

O valor mensal da contratagao e de R$ R$ 360,00 (trezentos e sessenta reals); O valor- 

total da contratagao e de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reals).

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,

3.1.

3.2.
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e com^rci^i'sV:incidentes, taxa de administraqao, I'i 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
'ft

nCLAUSULA QUARTA - DOTA^AO OR(JAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contrata^ao estao programadas em dotagao 

or^amentaria propria, prevista no orgamento dp CRCSC para o exercicio de 2021, na 

classificagao abaixo:

Conta: 6.3.1.3.02.01.008.

4.
N° Po >64.1.

Visto

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, 

contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei 

n° 8.666, de 1993.

A apresentagao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 2 (dois) dias, 

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao a que aquela 

se referir.

5.

5.1.

5.2..

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relagao aos servigos efetivamente prestados e aos materials empregados.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por 

exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, 

o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao 

da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera 

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma 

vez, por igual periodo, a criterio da contratante.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal 

quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o 

recebimento de seus creditos.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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PrI5.7. Persistindo a irregularidade, a cdntratahte devera adotar as medidas necessarias aw 

rescisao contratual nos autos do process© administrativo correspondente, assegurada a 

contratada a ampla defesa.
5.8. Havendo a efetiva execuqao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ^ ~ -----

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situaqao i\jopr

junto ao SICAF.

5.9. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico 

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da 

contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no 

SICAF.

O'

Visto

o
n
too

Visto

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao5.10.

aplicavel.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao 

tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei 

Complementar.

5.12.

5.11.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

IX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERA^OES6.

/



6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste. peldi prazo de 12 (doze) meses contatados da 

data da assinatura, a excegao das situagoes previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.

6.1. Em caso de prorrogagao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser 

aplicado o INPC, para corregao do valor, ou outro que venha substitui-lo.

6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos 

ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato.

6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA StTIMA - EXECU^AO DOS SERVIQOS E SEU RECEBIMENTO

A execugao dos servigos sera realizada a partir da assinatura do contrato.

Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior 

verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes na proposta.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificagoes constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substitufdos no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de 

penalidades.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo executado e 

materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive 

no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

7.4.

7.4.1.

7.5.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAGAO

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, anotando em registro proprio todas as 

ocorrencias relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao 

de falhas ou defeitos observados.

8.

8.1.
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■ *oFnO8.2. A fiscalizaqao de que trata esta elausula-nab exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeigoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabilidade da Administraqao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3. O representante da Administrate anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 

competente para as providencias cabiveis.

O

VisCo

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigat;6es assumidas pela Contratada, de acordo 

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

a autoridade competente para as providencias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso 

da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 

de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do orgao 

para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigoes 

estabelecidas neste contrato;

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legislagao.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10. CLAUSULA DiCIMA - DAS OBRIGAtJOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificagoes constantes na proposta, com a alocagao 

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, na qualidade e 

quantidade especificadas em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

!



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da Js 

contratagao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na execugao do contrato; 

comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a proposta;

11.2. A Contratada que cometer qualquer das tnfragoes acima discriminadas ficara sujeita, sem 

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejulzos 

significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, ate o limite de 15 dias;

11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas 

independentes entre si.

11.2.2. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecugao total do objeto;

11.2.2.1. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do 

subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

11.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de 

ate dois anos;

11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido 

o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

11.3. A aplicagao de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.

11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do 

contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.

11.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 

administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.



11.7. A autoridade competente, na aplicaqao'das san^oes, levara em consideragao a gravidade\ 

da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 

Administra<;ao, observado o principio da proporcionalidade.

11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a 

serem pages, ou recolhidos em favor da liJniao, ou ainda, quando for o caso, serao inscrifos 

na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recoihida no prazo maximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunica^ao enviada pela autoridade 

competente.

11.9. As penatidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12. clAusula decima segunda - rescisao

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuizo das san^oes aplicaveis.

12.2. E admissive! a fusao, cisao ou incorpora^ao da contratada com/em outra pessoa 

jundica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de 

habilitaqao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condiqoes do 

contrato; nao haja prejuizo a execuqao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da 

Administrate a continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a 

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao 

administrative prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. 0 termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:

12.5.1. Balanqo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Rela<;ao dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizaqdes e multas.

is. clAusula d£cima terceira - VEDAgoES

13.1. E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operato financeira;
i



13.1.2. Interromper a execu^ao contratual .sob-alegagao de ipadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DfclMA QUARTA - PUBLICA^AO ^ ^ ^
Em virtude dos principios da economicidade e eficiencia, a publicidade sera feia p°^5 

meio do Portal Transparencia.

oa

14.1.

Visto

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omtssos serao dectdidos pela CONTRATANTE, segundo as disposit;6es 

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios 

gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execu^ao deste Termo de 

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

16.1.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.

Florianopolis, 01 de Janeiro de 2021

Cleber Dias
Diretor Administrative 

CRC/5C 027241/0

CONSELHO REGIONAL DE CONTAfBILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC
Cleber Dias

Diretor Administrative e de Infraestrutura 
CONTRATANTE

ROSELI APARECIDA RODRIGUES- SERVIQOS DE LIMPEZA 
CONTRATADA
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|l g)PORTARIA CRCSC N.° 007, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia fiscal do contrato firmado entre o\^ 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina e a empresa ROSELI 
APARECIDA RODRIGUES - SERVIQOS 
DE LIMPEZA.

Visto
C-tEfW

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
SANTA CATARINA, no exercicio de suas atribuigoes legais e regimentals,

Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 
1993, bem como a segao I, capitulo V da IN MPDG 05 de 25 de maio de 2017, determine 
o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao dos contratos, por representante da 
Administragao especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, como Gestor e 
Fiscais de Contrato, para responder pela gestao, acompanhamento, fiscalizagao e 
avaliagao da execugao do(s) seguinte(s) contrato(s):

Gestor: JHONATAN ALBERTO COSTA Matrfcula: 254
IVANIA CORREAFiscal Titular: Matrfcula: 99

Fiscal
Substitute: ALEXANDRA SOMER Matrfcula 10

| Vigencia"Contrato n.° 1122 CONFORME CONTRATO
Contratado: ROSELI APARECIDA RODRIGUES- SERVICOS DE LIMPEZA___________

CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA MACRO DELEGACIA DE
LAGESObjeto:
R$ 4.320,00Valor anual

Art. 2° Compete ao Gestor do Contrato a coordenagao das atividades 
relacionadas a fiscalizagao e gestao da execugao do contrato, visando o cumprimento do 
pactuado e a garantia da qualidade do servigo prestado a Administragao Publica.

Art. 3° Os Fiscais de Contrato serao responsaveis por representar o 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela 
boa execugao do objeto pactuado, mediante a execugao das atividades de orientagao, 
fiscalizagao, controls e aceite, devendo ainda:

«•«<

I. conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais 
aditivos, inclusive as especificagoes contratadas e demais caracteristicas do objeto, 
sanando quaisquer duvidas com as demais areas responsaveis pela Administragao, 
objetivando seu fiel cumprimento;

Este documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/,alidarDocumento_Codigo.aspx e informe o eddigo 63UE-KUEK-UEKV- 
GN3V

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/,alidarDocumento_Codigo.aspx
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II. conhecer suas atribuigoes para o exercicio das atividades
fiscalizagao;

III. conhecer a descrigao dos servigos a serem executados e acompanhar a 
sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos materiais, 
equipamentos e contingente em quantidades compativeis e suficientes para que seja 
mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solugao de eventuais 
problemas verificados;

IV. verificar o cumprimento do objeto e demais obrigagoes pactuadas, 
especialmente o atendimento as especificagoes atinentes ao objeto e a sua garantia, bem 
como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo 
executado e registrando os pontos cn'ticos encontrados, inclusive com a produgao de 
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para 
instruir possivel procedimento de sangao contratual;

V. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico 
financeiro, comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugao 
do objeto;

VI. recusar os servigos executados em desacordo com o pactuado, 
solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequagao, omissao ou vicios 
que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento 
da notificagao (procedimento formal, com prazo);

VII. buscar esclarecimentos e solugoes tecnicas para as ocorrencias que 
surgirem durante a execugao dos servigos e antecipar-se na solugao de problemas que 
afetem a relagao contratual, tais como: greve de pessoal, nao pagamento de obrigagoes 
com funcionarios, dentre outros.

VIII. estabelecer prazo para corregao de eventuais pendencias na 
execugao do contrato e informar a autoridade competente ocorrencias que possam gerar 
dificuldades a conclusao do servigo, determinando o que for necessario a regularizagao 
das faltas ou defeitos observados (desfazimento, ajuste ou corregao);

IX. zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo urn 
comportamento etico, probo e cortes, observando rigorosamente os principios legais e 
eticos em todos bs atos inerentes as suas atribuigoes, agindo com transparencia no 
desempenho das suas atividades;

X. comunicar o gestor, em tempo habil, quaisquer ocorrencias que 
requeiram decisoes passiveis de aplicagao de penalidades e/ou rescisao contratual, ou 
providencias que ultrapassarem sua competencia, em face de risco ou iminencia de 
prejuizo ao interesse publico;

ICPEste documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumento__Codigo.aspx e informe o codigo 63UE-KUEK-UEKV- 
GN3V
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XI. elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e N°Pro 
ordem cronologica, em que constem o controle do saldo residual e as informapoes das 
determina$6es necessarias a regularizagao das faltas, bem como todas as ocorrencias 
relacionadas a execugao do contrato, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do Art. 67 da 
Lei n° 8.666/1993;

Visto

!

XII. formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu 
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigagoes 
bilaterais;

XIII. realizar a medigao dos servigos efetivamente realizados, de acordo 
com a descrigao dos servigos, definida na especificagao tecnica do contrato e emitir 
atestados de avaliagao dos servigos prestados;

XIV. receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua 
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de 
acordo com o Art. 73 da Lei n.° 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que nao 
correspondam ao contratado;

XV. conferir os dados das faturas, realizando a medigao dos servigos 
executados e promovendo as corregoes devidas, quando for o caso;

XVI. indicar, em nota tecnica, a necessidade de eventuais descontos a 
serem realizados no valor mensal dos servigos, decorrentes de glosas que, porventura, 
vierem a ocorrer;

XVII. encaminhar as notas fiscais, relatorio circunstanciado e certidoes 
negativas em tempo habil, ao gestor do contrato para liberagao do pagamento;

XVIII. comunicar ao gestor eventual subcontratagao da execugao, sem 
previsao editalicia ou sem conhecimento do CRCSC;

XIX. avaliar a necessidade de readequagao contratual, caso sua execugao 
nao esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando a 
autoridade superior documento apontando as alteragoes necessarias, acompanhado das 
justificativas pertinentes para celebragao de termo aditivo;

XX. verificar, quando da necessidade de a Administragao manter o servigo 
e interesse na sua prorrogagao, informando sobre a qualidade da prestagao dos servigos 
e eventuais ocorrencias existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de 
Licitagoes e Contratos para continuidade dos tramites;

XXI. atestar, quando for o caso, para fins de restituigao da garantia, o 
cumprimento integral de todas as obrigagoes contratuais, inclusive as trabalhistas e 
previdenciarias.

Este documento foi assinado digitalmente por RUBiA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a vaiidade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagao em
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GN3V

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumento_Codigo.aspx


? CRC ^ Visto
CONStHORKaONAi DECOWABiUDAOE 
DESAOTA CATARINA mCq£\

' \it m m
Art. 4° O fiscal substitute sera responsavel pela fiscalizagao do contrato na 

ausencia temporaria ou definitiva do fiscal titular. Visto 7

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Contadora Rubia Albers Magalhaes 
Presidente

ICP
DniMl

Este documento foi assinado digitalmente por RUBiA ALBERS MAGALHAES.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC 
Sistema de Controle Orgamentario

NOTA OE EMPENHO
;■

i
r

N° Empenho N°. Reserva Ex&Rci'cioData do Empenho Tipo do Empenho Processo V
GLOBAL PA81DL61/20 37 202137 06.01.2021

Conta de Despesa Descri9ao da Conta Projeto SubProjeto

SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E 
JARDINAGEM 5008 - MODERNIZAQAO E 

MANUTENQAO DA ESTRUTURA
6.3.1.3.02.01.008

Numero do Evento Descrlgao do Evento

CONTRATAQAO DE SERVIQOS DE LIMPEZA, CONSERVA£AO E JARDINAGEM1133

Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

Modalidade Complemento Numero Num. Controle

Dispensa de Licitagao 61/2020 0

Favorecido

ROSELIAPARECIDA RODRIGUES - SERVigOS DE LIMPEZA 
RUA LAURO LINS COSTA, 201 

Cidade 
Agenda

Nome
Enderego
CEP
Banco

CNPJ/CPF : 39.861.719/0001-52 
POPULARBairro

88526-100 :LAGES UF SC
Conta

Historico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitario Valor Total Empenhado

DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVIQOS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE 
LAGES NO EXERClCIO DE 2021.

R$ 360,00 R$ 4.320,0012

i

Valor por Extenso

Quatro Mil, Trezentos e Vinte Reals

Empenhos Acumulados Valor deste EmpenhoDotagao Orgamentaria Saldo Atual

R$ 131.700,00 R$ 116.270,40 R$ 4.320,00 R$ 11.109,60

, 06 de Janeiro de 2021

RUBIA ALBERS MAGALHAES 
Presidents do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES 
Contador CRCSC 033374/0

Assinado por 
HERMELINDO JUNIOR 
SOARES (04818955906) 
Data: 06/01/2021 
17:59:58 +00:00

Assinado por RUBIA 
ALBERS MAGALHAES 
(50347136915)
Data: 06/01/2021 
22:01:17+00:00

Assinado por CLEBER 
DIAS (01456438913) 
Data: 06/01/2021 
19:19:14+00:00



CRCSC
CONSELHO REGIONAL OE CONTAEUDADE 

DE SANTA CXI AKNA

Visto

FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
3^^ Ano:cib°0
6-L A n o ^QcQ. 

Inciso: "X*

Modalidade: 
Processo n°: 
Dispensa n°: 
Fundamentagao: Art. 
Fornecedor:_______

S N EP NA
Sim Nao |Em parte |Nao se aplica

Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem 
considerados na instrugao do processo de contratagao.

Responsavel S/N/EP 
ou NA

Pagina

Solicitante1. Ha solicitagao do material ou servigo, com 
descrigao Clara do objeto? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)

Ha nos autos pesquisa de mercado cl urn mmimo 
de 3 orgamentos e ou demonstracao de limitagao de^eCompras 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados (TCU:
Acordao n° 43/2002) inviabilizando a obtengao dos 3 
orgamentos, ou utilizagao de outro parametro da IN SLTI 
05/2014.

5 QL
Solicitante/Setor2.

S 02-P-

Compras3. Ha no processo prova de regularidade fiscal? (Lei 
n° 8.666/1993, art. 29) <5

Ha analise da controladoria sobre a necessidade do 
objeto, bem como indicagao de recursos orgamentarios? 
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)

controladoria4.

s. iVir
diretoria5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da 5 13controladoria?
Compras6. Ha pedido de autorizagao para abertura do 

processo administrative para a autoridade competente? 
(Lei n° 8.666/1993, art. 38)

5 is.
Ha autorizagao da autoridade competente 

permitindo o inicio do processo de contratagao? (Lei n° 
8.666/1993, art. 38) 

diretoria7. s
ComprasO processo de contratagao foi iniciado com a 

abertura de processo administrative devidamente autuado, 
protocolado e numerado? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)

Ha nos autos o pedido da nota de reserva 
orgamentaria a contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)

8.
{?e>

Compras9. a
Contab.10. Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei

n° 8.666/1993, art. 38)____________________________
11. Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da 
contabilidade e vice-presidencia de ADM, e Finangas?
12. Ha nos autos ato de designagao da comissao de 
licitagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)

3D.s
Conta./Vice- 
Pres. Adm.
Compras s <21
ADM13. A minuta do contrato esta no processo de 3contratagao?

3>14. Q preambulo da minuta de contrato contem:

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/vSC - C.P. 76- CF.P 88015-710 - Font’ (48) 3027-7007 - E-mail: cnl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr

mailto:cnl@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.hr
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DESANtACATARINA . .

a. A indicagao dos nomes das partes e de seus^omPras 
representantes?

c^--S
Compras 5b. O ato que autorizou a sua lavratura?
Compras sc. O numero do processo da dispensa?

d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentesC°mPras 
e as suas clausuias? 5 a=t

15. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei
8666/93):

a. O objeto da contratagao e seus elementosComPras 
caracteristicos? 5
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da^ompras 
licitagao e a proposta feita pelo interessado (art. 54,
§2°,. Lei 8666/93)?^ 5

Comprasc. O regime de execugao ou a forma de 
fornecimento? 3 60

Comprasd. O prego unitario e global?
3Compras «ay-a>e. As condigoes de pagamento?

Comprasf. Os recursos orgamentarios necessaries para a 
contratagao? s
g. A data de inlcio e de conclusao da sua execugao ouComPras 
da entrega do objeto? 5 JO.

Comprash. O prazo e condigoes para recebimento definitive do 
objeto? 5 So

&1 S'Compras 5i. Os direitos das partes?
5Comprasj. As responsabilidades das partes?

k. Sendo cablvel, a garantia oferecida? Compras
ComprasI. As penalidades cabiveis, de acordo com a 

gravidade das faltas cometidas, garantida a previa 
defesa?

35-336
Comprasm. Os valores das multas (e recomendavel haver urn

percentual sobre a parcela inadimplida)?___________
n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a 
indicagao da possibilidade de eventuais prorrogagoes 
de acordo com o art. 57?

Compras
~C?§r3*

Compraso. Os prazos para manifestagao das partes no caso de
haver interesse de prorrogagao do contrato?________
p. Os cases de rescisao contratual e os direitos da 
Administragao havendo a rescisao?

Compras 5 33-^
Comprasq. A obrigagao do contratado em manter, durante toda 

a execugao de objeto, todas as condigoes de 
habilitagao/qualificagao exigidas antes da assinatura 
do contrato?

5
r. A legislagao aplicavel a sua execugao e aos casos^omPras 
omissos?

5 3</
Comprass. Que o objeto podera sofrer acrescimos e 

decrescimos de acordo com os limites estabelecidos 
pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666? s 30

Av. OsvaUlo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/SC - CJ\ 76- CEP 88015-710- Font* (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios^omPras
de atualizagao monetaria?______________________________
u. Como foro competente para dirimir qualquerComPras 
questao contratual, o do orgao promotor?

■30,vS

5
Compras16. Ha nos autos pedido para procuradoria juridica se 

manifestar sobre o processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 
8666/93).

5
Ass. Jur.17. A Procuradoria Juridica se manifestou sobre o 

processo? (art. 38, VI da Lei 8666/93) 6
Com. Lie.18. Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. 

38, VI da Lei 8666/93)' 59.5
19. Ha justificativa que dispense a publicagao da 
ratificagao no POD?

Com. Lie. to
Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade 

superior do objeto? (art. 26, VI da Lei 8666/93)
20. diretoria 5

Foi emitida nota de empenho que garanta as 
despesas previstas para o exercicio corrente?
21. Cont. 5 55

Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais 
devidamente assinada?
22. 5 5o-5V
23. Ha nos autos o original do contrato (ou instrumento 
equivalents) devidamente assinado?

Cont. 5
O extrato do contrato ou de instrumento equivalents 

(art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante 
foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?

24. Compras

O processo foi devidamente publicado no site do Compras25. 6CRCSC??

Pamela DuartAmujoPamtto 
Auxiliar Administrative
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