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DOCUIMENTO DE FORMALIZA^AO DA DEMANDA

Departahnento Requisitarite: registro e relacionamento
Responsdyel pela Demanda: Janaina Frutuoso de Almeida
Matricula: 93
E-mail; reladonamentplO@crcsc.org.br
Protocolo n0,: 2020/000064

Fomecimento de energia eletrica para a Macro Delegacia de....Blumenau

A contratapao em questao visa a formalizapao dos serVipos de fomecimento de energia eletrica, jd
prestados em cada Macro Delegacia, visto ser essencial para o funciohamentp das atividades
finalisticas da AdministrapSp.
1

Rua XV de novembro;550 13° andar sala 1.301 Blumenau (SC)
Fiscal

Fiscal substituto

Nome: Janaina Frutuoso de Almeida

Nome: Lidia Alwine Maas

Matricula: 93

Matricula: 230

CaracteNsticascomplementares (opcional):
Marcas e/ou links de referenda (opcional):
Ajuntada de pr?amentos i obrigatoria.
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Historico de Consume
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Demonstrative UC Geradora
Dados Cadastrais

ViSt >

Registrar Autoleitura
Nome: CONSELHO REGIONAL OE CONTABIIIDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83901983000164
MINHA CONTA
•> Inldo
» Atualizar Dados Cadastrais

Seu C6dlgo: 22413651
Endere^o: R 15 DE NOVEMBRO. 550 ■ SL 1301
Cldade: BLUMENAU-SC
Telefone: 4830277000
Celular: 48996282222
Fax:
E-mail: UCITACA01@CRCSC.0RG.BR;UCITACA02@CRCSC.0RG.BR

» Segunda Via da Fatura

E-mail de envlo da fatura: Cliente nSo possui cadastre, para cadastrar clique aqui
SituagSo atual da Unldade Consumidora: LIGADA

» Consultar D^bito
» Pagamento de Fatura
> Fatura por e-mail
» Parcelamento de D^bitos

Digite o periodo para a pesquisa:
Data Inicial:

[09

Data Final:

[08

[/ [2019

| (mm/aaaa)

V [2020

| (mm/aaaa)

» Recibo de Quitaqio

Enviar

Llmpar

*» Alterar Data de Vendmento ,
» Religar Unidade

Referenda

Faturado

Reglstrado

Leitura

» Desligar Unidade

08/2020

Consume 61 kWh

Consumo 61 kWh

8.977 kWh

07/2020

Consumo 74 kWh

Consumo 74 kWh

6.916 kWh

06/2020

Consumo 77 kWh

Consumo 77 kWh

8.842 kWh

05/2020

Consumo 30 kWh

Consumo 25 kWh

8.765 kWh

04/2020

Consumo 147 kWh

Consumo 147 kWh

8.740 kWh

» Datas de Leitura

03/2020

Consumo 188 kWh

Consumo 188 kWh

8.593 kWh

» Datas de Corte

02/2020

Consumo 280 kWh

Consumo 280 kWh

8.405 kWh

01/2020

Consumo 80 kWh

Consumo 80 kWh

8.125 kWh

12/2019

Consumo 138 kWh

Consumo 138 kWh

8.045 kWh

11/2019

Consumo 131 kWh

Consumo 131 kWh

7.907 kWh

10/2019

Consumo 30 kWh

Consumo 0 kWh

7.776 kWh

» Contrato de Adesao

CONSULTAS
» Lojas de Atendimento

<1
INFORMACOES GERENCIAIS
» Historico de Consumo
» Histbrico de Pagamento
SAIR

https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/consultarHistoricoConsumo/histCons.do
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24/08/2020

Ag&ncia EletrOnica

Agencia Web

Consultar Historico de Pagamento
Demonstratfvo DC Geradora
Dados Cadastrais
Registrar Autoteltura
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83901983000164

»
MINHA CONTA
» Inido

Seu C6digo: 22413651
Enderego: R 15 DE NOVEMBRO, 550 - SL 1301
Cidade: BLUMENAU-SC
Telefone: 4830277000

» Atualizar Dados Cadastrais
» Segunda Via da Fatura

Celular: 48996282222
Fax:
E-mail: LICITACA01 @CRCSC.0RG.BR;UCITACA02@CRCSC.0RG.BR
E-mail de envio da fatura: Cliente nSo possui cadastro, para cadastrar dique aqui
SituagSo atual da Unidade Consumidora: LIGADA

» Consultar D6bito
» Pagamento de Fatura
» Fatura por e-mail
» Parcelamento de Debftos

InformagSo das dalas e valores de faturas pagas nos ultimos 60 meses, oferecendo a voce, diente, maior controle de
pagamento das faturas de energia el6trica.

Clique no mds de referenda para imprimira fatura

•« Recibo de Quitagao
UC
>• Alterar Data de Vendmento

Mes
Referenda

Situagao

Data de

Data de

Vencimento

Pagamento

Valor Emlssao

Valor Pago

22413651

08/2020

Pago

20/08/2020

20/08/2020

R$ 40,92

R$ 38,53

22413651

07/2020

Pago

20/07/2020

20/07/2020

R$ 47,72

R$ 44,93

22413651

06/2020

Pago

20/06/2020

18/06/2020

R$ 49,23

R$ 46,36

22413651

05/2020

Pago

20/05/2020

20/05/2020

R$ 10,53

R$ 18.39

CONSULTAS

22413651

04/2020

Pago

20/04/2020

20/04/2020

R$ 109,48

R$ 103,65

» Lojas de Atendimento

22413651

03/2020

Pago

20/03/2020

17/03/2020

R$ 140,60

R$ 132,95

» Datas de Leitura

22413651

02/2020

Pago

20/02/2020

20/02/2020

RS 213,58

R$ 202,03

» Datas de Corte

22413651

01/2020

Pago

20/01/2020

17/01/2020

R$ 54,24

R$51,07

22413651

12/2019

Pago

20/12/2019

05/12/2019

R$ 104,69

R$ 99,12

22413651

11/2019

Pago

20/11/2019

20/11/2019

R$ 94,92

R$ 89,92

» Relfgar Unidade
» Desligar Unidade
» Contrato de Adesao

»

W

INFORAAA^OES GERENCIAIS
« Historico de Consumo
» Histdrico de Pagamento

1 a 10 de 61

Hi

1|2|3|4|5|6|7

—Atengao

SAIR
Por favor, anote onumero da SolidtagSo de Servigo (SS): 01-20206233391998-1.

https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/consultarHistoricoPagto/consultarHistoricoPagto.do
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Consultar Historico de Pagamento

73
O
NO

Oemonstrativo UC Geradora

ISO

ViStO
Dados Cadastrais

Registrar Autoleftura
Nome: CONSELHO REGIONAL OE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 63901983000164
MINHA CONTA
» Inldo

Seu C6digo: 22413651
Enderego: R 15 DE NOVEMBRO, 550 - SL 1301
Cidade: BLUMENAU * SC
Telefone: 4830277000

‘ “ Atuall2ar Dados Cadastrais
» Segunda Via da Fatura

*•

Celular: 48996282222
Fax:
E-mail: LICITACA01 @CRCSC.ORG.BR;LICITACA02@CRCSC.ORG.BR
E-mail de envlo da fatura: Cliente nSo possui cadastro, para cadastrar dique aqui
SltuagSo atual da Unidade Consumidora: LIGADA

» Consultar D£bito
» Pagamento de Fatura
» Fatura por e-mail
» Parcelamento de Debftos

InformapSo das datas e valores de faturas pagas nos ullimos 60 meses, oferecendo a voce, diente, maior controle de
pagamento das faturas de energia eletrica.

Clique no m§s de referenda para imprimira fatura

•> Recibo de Quita^ao
UC
» Alterar Data de Vendmento

Mes
Referenda

Situaqao

Data de

Data de

Vendmento

Pagamento

18/10/2019

Valor EmissSo

Valor Pago

R$ 20,44

R$ 19,25

22413651

10/2019

Pago

20/10/2019

22413651

09/2019

Pendente

03/10/2019

22413651

09/2019

Pago

20/09/2019

19/09/2019

R$ 127,11

R$ 120,23

22413651

08/2019

Pago

20/08/2019

19/08/2019

RS 61,95

R$ 58,33

CONSULTAS

22413651

07/2019

Pago

20/07/2019

19/07/2019

R$ 61,25

R$ 57,67

» Lojas de Atendimento

22413651

06/2019

Pago

20/06/2019

17/06/2019

R$ 96,10

R$91,03

» Datas de Leitura

22413651

05/2019

Pago

20/05/2019

20/05/2019

R$ 135,67

R$ 128,29

» Datas de Corte

22413651

04/2019

Pago

20/04/2019

18/04/2019

R$ 139,18

R$ 131,59

22413651

03/2019

Pago

20/03/2019

20/03/2019

R$ 162,71

R$ 154,11

22413651

02/2019

Pago

20/02/2019

20/02/2019

R$ 294,03

R$ 278,12

» Rellgar Unidade

R$ 126,32

» Desligar Unidade
» Contrato de Adesao

»
INFORMA^OES GERENCIAIS
- Histdrfco de Consumo

11 a 20 de 61

44

1|2|3|4|5|6|7

» Histdrico de Pagamento

—Aten?§o
SAIR
Por favor, anoteonumero da SolidtagSo de Servigo (SS): 01-20206233391998-1.

https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/consultarHistoricoPagto/listaHistoricoFaturas.jsp7d-1335161-p-2
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i MINISTERIO DA FAZENDA
> Secretaria da Receita Federal do Brasil
, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer di'vidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagao da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
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 almeas 'a1 a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejulho 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 15:36:16 do dia 22/05/2020 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 18/11/2020.
Codigo de controle da certidao: 5EA9.BE81.EC4D.C585
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

24/08/2020

Consulta Regularidade do Empregador

*

Voltar"

'

■ Imprimir
Visto

CAMXA

CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:
08.336.783/0001-90
Razao Social:CELESc distribuicao s a
Endereco:
av itamarati iso blocos
SC/ 88034-900

ai bi e

B2 /

itacorubi

/

florianopolis

/

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.
Validade: 15/08/2020 a 13/09/2020
Certificagao Numero: 2020081504012155962747
Informagao obtida em 24/08/2020 15:05:44
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/cbnsultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: CELESC DISTRIBUICAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.336.783/0001-90
Certidao n°: 20779020/2020
Expedigao: 24/08/2020, as 15:03:02
Validade: 19/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que CELESC DISTRIBUICAO S.A (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 08.33 6.783/0001-90, consta do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigaqoes estabelecidas no(s) process© (s) abaixo, com debito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0007200-63.1992.5.12.0007 - TRT 12a Regiao *
0002242-84.2013.5.12.0011 - TRT 12a Regiao *
0000160-12.2015.5.12.0011 - TRT 12a Regiao *
0000799-21.2015.5.12.0014 - TRT 12a Regiao *
0001402-94.2015.5.12.0014 - TRT 12a Regiao *
0038100-24.1996.5.12.0028 - TRT 12a Regiao *
0000320-23.2015.5.12.0048 - TRT 12a Regiao *
0000322-90.2015.5.12.0048 - TRT 12a Regiao *
0010115-32.2015.5.12.0055 - TRT 12a Regiao *
* Debito garantido por deposito, bloqueio de numerario ou penhora
de bens suficientes.
Total de processes: 9.
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.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
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.
INFORMAgAO IMPORTANTE
Duvidas e sugestoes: cndfc®fcst.jus.br

'■
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Certidao n° 20779020/2020. Pagina 2

*

Flsn £O
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PODER JUDICIARIO
JUSTKJA DO TRA3ALHO

Visto

A Certidao Positiya de Debitor Trabalhistas, com os mesmos efeitos
danegativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidagao das Leis do
Trabalho), atesta a existencia de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quern versa a certidao no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garahtidos por deposit©, bloqueio de numerario ou penhora de bens
suficientes.

Duvidas e sugestoes: cndr.@r.at.. jus .br '
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Visto

Parecer 006/20/DIR
Em 26 de agosto de 2020.

De: Diretor Administrativo 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 2020/000064 - Contratagao visando fornecimento de energia eletrica para
Delegacia Regional de Blumenau, SC.
Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD)
2020/0000064 de 25 de agosto 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)
2020/0000064;
Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e
conformidade do CRCSC exarado em 25 de agosto de 2020, acolhendo a solicitagao no
que diz respeito a motivagao, justificativa e a disponibilidade orgamentaria;
Delibera:
Autorizar a abertura do process©.
De providencias. Cientifiquem-se os interessados.

CLEBER

| Assinado de forma digital por
niAC-m
/
DIAS:01456438913
DIAb.Ul 4564:5891 3 / Dados: 2020.08.26 10:55:42-03'00'
Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900-Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - WAW.crcsc.org.br

26W8/S020

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

ENC: Fornecimento energia Macros
Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Ter, 25/08/2020 15:06
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>; Alexandra Somer - CRCSC
<coordenador.relacionamento@crcsc.org.br>
(| 7 anexos (1 MB)
Certidao FGTS.pdf; CertidaoTrabalhista.pdf; Certidao Uniao.pdf; Consume Blumenau.pdf; Pagamento Blumenau 1.pdf;
Pagamento Blumenau 2.pdf; DFD Energia eletrica Blumenau.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 administrativo 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
de Blumenau e a esta Coordenagao de Governanga.
Valor medio mensal conforme historico de consumo anexo.

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.
I Piano da trabaiiho • 203$
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6.3.1.301.01.013
6 3.1.3.02.01.009
9.3.1.3.0201.009
6 3 1.3020102*
6 3.1.3 02.01026
6 3,1.302.01,027
63.1.30201028
6 3.1.302.01 02S>

6 3.1.3.02 01.032
J6 3

HIBroR

<

* v. Q a

>

D«criflo
KATWiyS PARA UAWT K SEHS M6VHS
UATERMS MPA UAM/T. 06 SENS l*6VES
' SEWDE LA1PE2A. aWSCTV. E MRDKAGEU
5£RV. OE SEGURA^tA P«DIAL E PREVEKTMA
^SEOUftOS OE BE1G UdVES
LOC. 0E BENS H^VCS UAOUMAS E EOUP.
XOCA^iO CE BEKS «dVES
’ ”
'cONOOHWS
MAHUTENpXo E COMSERVA^O BEHS MdVES
osDeEJtnGVKEiirsc*.
SERVIC05
StWyK KAGJAE

Orfantanto McM

.
130.M060
111.500,00
w.oob.w
4,000.00
97.000,00
176.000.00
21.500,00

Or^ariMmo At««l

(t*««rv*cla

EmpcnfMdo

.a0.00*;___ »«:___
6000.00
2^57.00;

6090.00
136000,00
196.000.00’

’
1
4-

AJuitci

0.00(
o’oo;

136,000.00^
’l96.000.C0*

.........m
1«JX»,00____ U4.000.00
■

000;_____ ni.500,00
o.oo:
7e.ooo.bo'
0,00^
' '4.000.00

-16 319 00

aoo

13S.OM,00:
199.000.U:
119.07463:
104.052.5tj
76’ooo,m<’ ’
953,5o| ’

JSSll2i^™JZiiSL2Si
171000,00
176.000U1
21 509.00
21.500

W

Mdo Oi^wrwnte

0.00
2657,00
135.800.00*

3.043,00'
200,00*

18824267‘
119074,63
104.05261
7eoob.oo
95360
17600600
Trawloo1

0.00.

S

. ..

ALiquktar

o-00.
2957,00 4028
3 043.00
67.646.09 49,74 66353.9r
125.465.05 6366' 72614,95*

-.

•y?;____________________ 9.J8

-.

. 63620.12'
7r«7«....... »*.eS1.98 56.18'. 46646,02
0.00 .
60721.57'7990 15678.431
3.04660
953.50*2364
3046,50
60.866.60.
11.79460 U.99^6^M,
0,00
75 669,99 42.99
0,00
ToTJflT

m
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26>08/2020

\

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

41 Obieiya^ab.
R$,V..G00:00 x:12 = R$’19500,00:
MA'WLlfENC&O SIStEMA OE GL'lMATIZACStfyAEORMENSAL = R$'4:000,0p;X 1? = 48.000.0p.
MANUTENC50 DA ILUMINAgXO.INTERNA.fTROCA DE LAMPADAS) = R$ 20.000.00 '
DOTAtSti RARA ITENS EVENHIAIS: 10.000,00,
TOTAL DA DOTAgAO = R$ 97.200.d0..
SERViedS DE ENERGiA ELETRICA;
MlpiA-pO<PER(6D0.p,E;JAN|-AGO/pi:9:MULTIPLIMDAP
R$ 1.4.;G48:i5.x 12 = 175.777.80. ' ’ ' '
•
SERVipOS DE AGUA E E.GGOTd’
M'iDIA'DQ .PERIODO DE JAM A AGO/2&19; MULTIRLldADA 'PdR:'l 2...
R$ 1793,48x12;= R|21:52t7G:
l.i
>V-

W
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Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Govemanga e Conformidade

CRCSC
CONSBMIijEOOMALOeCDNUaUDADS

Contador CRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.Qovernanca@crcsc.org,br
j http://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabrat, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710
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De: Janaina Almeida - CRCSC <relacionamentolO@crcsc.org.br>
Enviado: terga-feira, 25 de agosto de 2020 11:35
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Assunto: ENC: Fornecimento energia Macros
Bom dia Martinho

Conforme e-mail abaixo segue documentagao.

Qualquer situa^ao que eu precise alterar favor entrar em contato.
Atenciosamente,
Janaina Frutuoso de Almeida
Delegacia Regional de Blumenau
Auxiliar administrativo
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkVzU4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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26/68/2020

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

t ■

CRCSC

+55(047)3322-1107 3041-3687
relacionamentol 0@crcsc.orQ.br | http://www.crcsc.om.br

"' OC SANTA (^TARDM^:::^.......

Rua XV de novembro 550 13° andar sala 1301 Edificio Catarinense, Blumenau - SC CEP: 89010-901
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De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 17:02
Para: Janaina Almeida - CRCSC <relacionamentolO@crcsc.org.br>
Cc: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao(6)crcsc.org.br>; Alexandra Somer - CRCSC
<coordenador.relacionamento@crcsc.org.br>
Assunto: Fornecimento energia Macros
Boa tarde,
Estamos formalizando a contratagao do fornecimento de energia eletrica das Macros Delegacias.
Anexo segue o modelo do Documento de Formalizagao da Demands, que deve ser preenchido com
as informagoes de cada Macro, o historico de consume e de pagamento de cada unidade, bem
como as certidoes de regularidade fiscal da Celesc.
A DFD junto as certidoes e o historico de consumo e pagamento, devem ser encaminhados ao
Martinho para aprovagao, conforme orientagao do Manual de Compras.
Qualquer duvida estamos a disposigao.
Atenciosamehte,
Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative

|B|1B!!SSS +55 (48) 3027-7003
l^asaal@fi£H6S!raJi£ ym^mssmUi
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC • CEP: 88015-710
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Visto

De: Comissao Permanente de Licitagoes
Para: Diretorde Administrate) e Infraestrutura

Florianopolis, 18 de setembro de 2020.

Assunto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO DELEGACIA DE
BLUMENAU
. Senhor Diretor de Administracao e Infraestrutura do CRCSC.
Conforme solicitagao do setor de Relacionamento e Registro, analisada pelo
Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa, em razao da presente demanda
enquadrar-se no inciso artigo 24, inciso XXII Lei 8.666/93, sugerimos a elaboragao de
Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO pelas razoes que seguem:
O Art. 24 da Lei 8.666/93, que regulamenta e institui normas para licitagoes e
contratos da Administragao Publica, preve as situagoes em que a licitagao se faz
dispensavel. Em seu inciso XXII, o referido artigo estabelece:

Art. 24. £ dispensavel a licitagao:
(■■)

XXII - na contratag§o de fornecimento ou
suprimento de energia eldtrica e g£s natural com
concessionirio, permissionSrio ou autorizado,
segundo as normas da legislagao especifica
O entendimento e corrente tambem no ambito do Tribunal de Contas da Uniao
(TCU), o qual dispoe que a contratagao de suprimento de energia eletrica deve ser
realizada pordispensa de licitagao, e nao por inexigibilidade, ainda que a competigao seja
inviavel. Nesse sentido, segue transcrito abaixo o AC6RDAO 217/2009 - SEGUNDA
CAMARA:
(...)
A
unidade contratou servigos de
fornecimento de energia eletrica com a Companhia
Hidroefetrica Sao Patricio - Chesp para atender a
Agenda de Atendimento de Trabalho no Municfpio
de Ceres/GO, para o exercicio de 2006, por
inexigibilidade de licitagao.
Apesar dos esclarecimentos do Delegado de
que a Chesp 6 a unica concession£ria autorizada a
fornecer energia eletrica para a regiao, inviabilizando
a competitividade e tornando inexigivel o certame, a
CGU/GO sugeriu a aplicagao do art. 24, inciso XXII,

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 ~ Plorian6polis/S€ - CP. 76-CEP 88015-710- Fone (48) 3027-7007- E-mail: CDl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr
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da Lei 8.666/1993, por entender que a contratagao
por meio de dispensa de ficitagao, aldm de ser
menos burocr£tica, traz economia em fungao da
nao-obrigatoriedade da publicagao no DOU.
O art. 25, I, da Lei 8.666/1993, permite a
inexigibiiidade da licitagao, quando hit inviabilidade
de competigao para aquisigao de materials, ou
geheros que sd possam se fornecidos por produtor,
empresa ou representante comerciaf excfusivo.
No caso da Chesp, apesar de ser a unica
provedora de energia elitrica para a regiao, a Lei de
Licitagoes, em seu inciso XXII do art. 24, traz
disposigoes especificas quanto a contratagao de
servigos de fornecimento de energia eldtrica.
Portanto, trata-se de falha formal sem a incid§ncia
de dano ao eririo, devendo-se, por ocasiao de
m6rito, apenas determinar a DRT/GO que, nos
casos de contratagao de energia eletrica, o faga
com dispensa de iicitagao nos termos do art. 24,
inciso XXH, da Lei 8.666/1993.
Portanto, embora ainda nao se tenha instaurado efetiva competigao no mercado
energetico, o entendimento na jurisprudencia e que a Administragao deve observar a regra
especifica do inciso XXII, do art. 24, da Lei 8.666/93, pois, com o advento de hipotese
especifica de dispensa de licitagao, teria se extinguido o fundamento legal para
contratagao por inexigibiiidade. Desta forma, a Administragao devera contratar servigo de
fornecimento de energia eletrica por dispensa de licitagao, ainda que exista apenas urn
fornecedor para o referido objeto
Diferentemente dos demais objetos contratados pela administragao publica, que
proibe a contratagao por prazo indeterminado, a aquisigao de fornecimento de energia
eletrica pode ser contratada por prazo indeterminado, por se tratar de servigo essencial e
continue.
Nessa esteira e importante observarmos a INSTRUQAO NORMATIVA N° 5, DE 26
DE MAIO DE 2017, que dispoe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagao de servigos sob o regime de execugao indireta no ambito da Administragao
Publica federal direta, autarquica e fundacional. Em seu art. 15, estabelece que:
Art. 15. Os servigos prestados de forma continua sao
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a
necessidade publica de forma permanente e continua,
por mais de urn exerefeio financeiro, assegurando a
integridade do patrimdnio publico ou o funcionamento das
atividades finalisticas do drgao ou entidade, de modo que
sua interrupgao possa comprometer a prestagao de urn
servigo publico ou o cumprimento da

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Florianopolis/SC-C.P. 76-CEP88015-710- Fone(48)3027-7007-E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Visto

missao institucional.
Sobre a contratagao por prazo indeterminado a IN 05/2017 em seu anexo IX, 1.1
autoriza a vigencia por prazo indeterminado, conforme segue:
Anexo IX, 1.1-0 6rg§o ou entidade poder$ estabelecer
a vigencia por prazo indeterminado nos contratos em que
seja usuciria de servigo publico essencial de energia
etetrica, cigua e esgoto, servigos postals monopolizados
pela empresa brasileira de correios e telSgrafos e ajustes
firmados com a imprensa nacional, desde que no
processo da contratagao estejam explicitados os motivos
que justificam a adogiio do prazo indeterminado e
comprovadas, a cada exercicio financeiro, a estimativa de
consumo e a existincia de previsao de recursos
orgamenterios.
Desta forma e posslvel concluir que aquisigao de fornecimento de energia eletrica
deve ser realizada de forma direta, por dispensa de licitagao fundada no art. 24, Inciso XXII
e atraves de contrato com prazo indeterminado, por se tratar de servigo essencial para o
funcionamento do CRCSC .
Cumpre observar a INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020,
a qual dispoe sobre o procedimento administrative para a realizagao de pesquisa de
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.
Importante utilizar da inteligencia do art. 6°, § 1°, da IN 73/2020, transcrito abaixo:
Art. 6° Ser§o utilizados, como m&odos para
obtengao do prego estimado, a m6dia, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde
que o c£lcuIo incida sobre urn conjunto de tr§s ou mais
pregos, oriundos de urn ou mais dos parSmetros de que
trata o art. 5°, desconsiderados os valores inexequlveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados.
§ 1° Poderao ser utilizados outros criterios ou
m&odos, desde que devidamente justificados nos autos
pelo gestor respons6vel e aprovados pela autoridade
competente.
O processo sera instruldo sem orgamento, pois a Agencia Nacional de Energia
Eletrica (Aneel) e quern determina a tarifa que os consumidores pagam pelo servigo de
energia eletrica. Alem disso, a tarifa tambem contem impostos e tributes, estabelecidos
por leis federais, estaduais e municipais. A empresa distribuidora de energia, apenas cobra
do consumidor e repassa os valores a quern de direito. Portanto, os valores podem variar
dependendo do consumo e regiao, historico de consumo e pagamento anexos ao
processo.

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Floriati6polis/SC — C.P. 76 — CF.P 88015-710 — Fo«e (48) 3027-7007 — F.-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Cabe ressaltar ainda o § 3° inciso I do art. 62 da Lei 8666/93 que institui:

Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos
casos de concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas
dispensas e. inexigibilidades cujos pregos estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitagao, e facultativo nos demais em que a Administragdo
puder substitui-lo por outros instrumentos hdbeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de
compra ou ordem de execugao de servigo.
(...)
§ 3° Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta
Lei e demais normas gerais, no que couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de
locagdo em que o Poder Publico seja locatdrio, e aos demais
cujo conteudo seja regido, predominantemente, por norma de
direito privado;

Por tratar-se de uma dispensa que apresenta caracteristicas proprias,
predominantemente regidas por normas do direito privado, e no caso em tela
pela Resolugao n° 414, de 09/09/2010, da Agenda Nadonal de EnergiaEletrica - ANEEL,
o Termo de contrato sera substituido pelo Termo de Adesao.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA, nos
termos acima citados.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Florian6po!is/SC- — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 3027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br ~ www.crcsc.org.br
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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 ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO
DELEGACIA DE BLUMENAU; AUTORIZO abertura de Processo Administrative
de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 18 de setembro de 2020.

RUBIA ALBERT MAGALHAES
Presidente/do CRCSC

Ay. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Florian6polis/SC - C.P. 76-CFP 88015-710- Fone (48) 3027-7007 - E-mail: CDl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

vc'taCq

CRCSC
CONSELHO REGIONAl. DECONTABIUDADE
OE SAKTA CATMIKA!:

f-4-s
am
Ln

N° Prodi

Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 46/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispensa de Licitagao n° 46/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 18 de setembro de 2020.
1
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

/

Av. Osvaldo Rodrigues C abral, 1900- Florianopolis/SC-CP. 76 - CEP 88015-710 - Forte (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Visto

Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento de Contdbil-Financeiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 46/2020
Senhor Contador,
Favor realizar
reserva
orgamentaria para
atender
solicitagao do Departamento
de Relacionamento e Registro, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
,>r:'

: s'-v

Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU
VALOR TOTAL
m
VALOR MENSAL ESTIMATIVO
(MEDIA DOS ULTIMOS 12
ESTIMATIVO (MEDIA DOS REGULARIDADE
EMPRESA
MESES)
ULTIMOS 12 MESES)
CELESC
distribuiqAo S.A
R$ 85,20
R$ 1.022,46
REGULAR

Florianopolis, 18 de setembro de 2020

StfcaiP
PAMELA QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licita?ao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Fionan6pi)lis/SC — C.P. 16 — CEP 88015*710 — Eone (48) 3027-7007 — E-mail: cnl@crcsc.org.br ■* www.crcsc.org.hr

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Or$ament£rio
NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

n\ Data : 18/09/2020
to 1
<■*■}» Hora :
16:10

I° 6djX)
No Profce&o ^
O

O

Visto
Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

398

2020

18/09/2020

PA60DL46/20

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.032

Descrigao da Conta

Projeto

SERVIQOS DE ENERGIA ELETRICA

SubProjeto

5008-MODERNIZAQAO E

Historico da Reserva

Valor Total da Reserva

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA REGIONAL
DO CRCSC EM BLUMENAU NO PERIOD© DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.

R$ 1.200,00

Valor por Extenso
Dm Mil, Duzentos Reals

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

R$ 176.000,00

R$ 169.600,00

R$ 1.200,00

R$ 5.200,00

, 18 de Setembro de 2020

RUB1A ALBERS MAGALHAES
Presidents do CRCSC

Assinado por
HERMEUNDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 18/09/2020
19:16:21 +00:00

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 18/09/2020
19:19:35 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 18/09/2020
20:40:19 +00:00

HERMEUNDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 46/2020
Consideragoes:
Considerando a necessidade descrita, foi feita a Nota de Reserva Orgamentaria na
conta 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIQOS DE ENERGIA ELETRICA, N° 398 no valor de
R$ 1.200,00, referente aos meses do atual ^ercicio
financeiro, podendo prosseguir o
■I
processo de contratagao.
|

'Xma.
ERMELINQ£f /JlJNI(5R SOARES
*
Setor Copftabilidade
18/09/2020

Encaminhamento a Vice-Presidente de Administragao e Finangas:

1
RAQUEL DE jtA§)SlA-SOtJ2A SOUTO
Vice-presidente
e Finangas
De acordo 18/09/2020

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Flonan6polis/SC-C.P. 76-CEP 88015-710- Fone (48) 3027-7007- E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.oro.hr
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3 CRCSC
OJNSELKO REGIONAL. DE COKTABtUDAOE
DE SANTA CATARINA

PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Estabelece
limites e instancias de
governanga
para
a
contratagao
e
pagamento de bens e services 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:
DESPESA
?.
Aprovar o Termo de
Referenda / Projeto
Basico
Autorizar o Pedido de
Contratagao nos casos
de registro de precos

VALOR

responsAvel

Qualquer Valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer Valor

Presidente do
CRCSC

RESPONSAVELi; l
SUBSTITUTO
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral.1900 -Centro- Florianopolis/SC -CS9.88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax; (48) 3027-7008
cfcsc@crcsc.0rg.br - www.crcsc.org.br
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Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

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

Ate R$ 17.600,00
para Servigos e
Compras e ate
R$ 33.000,00 para
Obras e Servigos
de Engenharia

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Ratificar a dispensa de
licitagao (demais
situagoes do art. 24 da
Lei 8666/93)

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de
Registro de Pregos

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Assinar contratos de
aprendizagem e termos
de estagio

Qualquer valor

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Autorizar o termo de
abertura de processo de
licitagao para
contratagao de bens e
servigos

Ratificar a inexigibilidade
de licitagao

Homologar/revogar/
anular licitagoes
Decidir recurso
administrative das
licitagoes

Assinar contratos
administrativos ou a
prorrogagao e rescisao
de contratos em vigor e
Atas de Registro de
Pregos

Aprovar o Pedido de
Renovagao Contratual

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

De R$ 17.600,00
Ate
R$ 1.430.000,00

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Acima de
R$ 1.430.000,00

Ate R$ 17.600,00

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

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas_____
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas. Em sua
ausencia, Diretor
designado pelo
Presidente do
CRCSC
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Diretor de
Administragao e
Infraestrutura ou
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente
Institucional e de
Relagao com os
Profissionais

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Rorianopolis/SC-Cff*.88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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Autorizar a concessao de
diarias e passagens em
viagens
Autorizar o pagamento
por meio do formulario
Ordem de Pagamento
Autorizar a remessa de
recurso para o exterior

Autorizar a ordem de
debito no sistema
bancario

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC
Presidente do
CRCSC
Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC, Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e o
Coordenador
Contabil-financeiro

Assinar Notas de
Empenho

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC, Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador do
Departamento
Contabil-Financeiro

Autorizar remanejamento
orgamentario entre
projetos

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC, Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador do
Departamento
Contabil-Financeiro

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador
Contabil-financeiro

Autorizar as Notas de
Reservas

Demonstragoes
Contabeis e Notas
Explicativas

Aprovar a folha de
pagamentos dos
funcionarios

pr

Visto

Acima de
R$ 17.600,00

Qualquer valor

no

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
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-F i n ancei ro.
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas, Diretor
Institucional e de
Relacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro.
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com a Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas, Diretor
Institucional e de
Relacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabi l-F in a ncei ro
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional e
Contador do
Departamento

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

Contabil-financeiro
Margem Consignavel dos
Funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
Administrate) e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Aprovagao suprimento
de fundos

Valor limite por
suprido
estabelecido em
Portaria

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Presidente do
CRCSC

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

Notificagao extrajudicial
Atestado de Capacidade
Tecnica

Qualquer valor

Assinar os oflcios 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

Analisar as
demonstragoes
contabeis das empresas
licitantes

Si

N° Pr^^so Jo
O

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Vice-Presidente de
Fiscalizagao, £tica e
Disciplina e, na
ausencia

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

Contador(a) da
Fiscalizagao ou dos
demais
departamentos,
exceto os lotados na
Coordenadoria de
Governanga e
Conformidade

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- Florianopolis/SC -Cff! 88015-710
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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.

RUBIA ALBERS
MAGALHAES:5034713691

?:

a;Assinado de forma digital por RUBIA

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900-Centro- Florianopolis/SC -CB3! 88015-710
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Da; Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC_
PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 46/2020
Assunto: Parecer Juridico.
Senhor Assessor Juridico,,
Encaminhamos
o
Processo Administrative 60/2020, tipo Dispensa de
Licitagao N° 46/2020, que tem por objeto a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU, 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, 21 de setembro de 2020,
Atenciosamente,,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Floriandpolis/SC - C.P. 76-CEP 88015-710-Fo»e (48) 3027-7007- E-mail: col@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.br
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C0NS£LH0REGI0NAlD€O3MTAB!L®ADE
DESANTA CATABNA

Florianopolis, 21 de setembro de 2020
De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licita9ao

REF.: Parecer Processo Licitatorio N°. 60/2020
Dispensa de Licita^ao N° 46/2020

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer
relative ao processo em epigrafe, cujo objeto e a “CONTRATA^AO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA PARA A MACRODELEGACIA DE BLUMENAU”.
Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica
e aqueles relatives a fmalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da Administragao
e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui e a de que o a
autoridade competente age em adequa^ao as necessidades da Administrate e as atribu^oes
conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo
opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratato a ser utilizada pela
Administrate. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a fmalidade do ato
administrative, em favor do qual ha presunto de legitimidade/legalidade.
No que tange a forma, a contratato pode ser realizada por
dispensa da licitato, nos termos previstos pelo art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93.
Enfim, ratifica-se, no que couber, os argumentos utilizados no
documento de solicitagao de abertura deste processo, elaborado pela Presidente da Comissao
Permanente de Licitato desta Casa, de modo a evitar tautologia.
Do exposto, com as considerates/retifica96es formuladas
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer.
Joao Gabriel Cardoso de Mello
Advogado
OAB/SC 38.535 JOAO

f) Assinado de forma
digital por JOAO
M3ABRIEL CARDOSO

GABRIEL
CARDOSO
pEjWfUr0
.
/'^adS,s:-2020.09.21
MELLO

,*
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 46/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITASAO E ADJUDICAQAO
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO DELEGACIA DE
BLUMENAU
Prego total: R$ 1.022,46
Fundamentagao: art. 24, inciso XXII.

Conforme autorizagao para abertura do processo do Diretor de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com o Parecer Juridico, 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 CELESC DISTRIBUIQAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao (DOU): Publicado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): A publicagao esta dispensada (Portaria AGU n° 572 de
13/12/2011).
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.
Florianopolis, 02 de outubro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - F!orian6polis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr
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CONSELHO REGIONAL 06 CONTAKUDADE
K SANTA CATARINA:.::

PROCESSO ADMINISTRAflVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITASAO 46/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamento no art. 24, inciso XXII da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa
CELESC DISTRIBUIQAO S.A - CNPJ: 08.336783/0001-90, no valor de R$ 1.022,46 (mil
e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), para atender o Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

. Florianopolis, 06 de outubro de 2020.

RUBIA ALBEftS MAGALHAES
Presidentfe do CRCSC

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Florianopolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Foite (48) 3027-7007 — E-mail: CDl@crcsc.org.br ~ www.crcsc.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGtA DA
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REGIAO

N9 194, quinta-felra, 8 de outubro

AVISO DE DISPENSA DE UCITA^AO

EDITAL DE NOTIFtCACAO N* 2/2020
O CONSELHO REGIONAL OE BlOLOGIA - 1< REGlAO (SP, MI, MS), no uso de suas
atribulcdes legais, notified pelo presente, os Bidlogos abaixo reladonados, dispostos por
numero de registro e nome, para que compare^am, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da presente data, k Rua Manoel da Nbbrega ns 595 CJ. Ill, Paraiso, S3o Paulo-SP, ou
contate o CRBIo-01 atrav^s do telefone (11) 3884-1489, para tratar de assunto de seu
interesse, uma vez que os mesmos se encontram em lugar incerto e nao sabido: NUM.
REGISTRO NOME: 028961/01-0 JULIA ARIEIRA COUTO • 082310/01-D MARCO BRANDALISE
DE ANDRADE.
S3o Paulo, 7 de outubro de 2020
IRACEMA HELENA SCHOENLEIN-CRUSIUS
Presldente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

A Sra. Rubia Albers MagalhSes, presldente do CRCSC, no uso de suas
legais, ratifica o processo de dispensa de Licita^ao
42/2020, com base no
inciso XXII, da Lei n9 8.666/93, para contratacSo da CELESC DISTRIBUICAO inscrita
sob o n«. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 4 a FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
PARA MACRO DELEGACIA DE JOACABA.
Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RUBIA ALBERS MAGALHAES
AVISO DE DISPENSA DE UCITACAO
A Sra. Rubia Albers MagalhSes, presldente do CRCSC, no uso de suas atribui^Ses
legais, ratifica o processo de dispensa de Licitaslo n« 46/2020, com base no artigo 24,
inciso XXII, da Lei ns 8.666/93, para contrata;3o da CELESC DISTRIBUICAO inscrita no CNPJ
sob o nfi. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 6 a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELtTRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU.

AVISO DE UCITACAO
PREGAO ELETRdNICO N» 3/2020

Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RUBIA ALBERS MAGALHAES

A ComissSo Permanente de Licita99o do CRCBA torna publlca a realizacSo do
Pregio Eletrdnico n* 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO n* 2020/004068, que tern
como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contrata;3o dos services, de
carrier continuado de Plano de Asslstencia Mgdica, de natureza empresarial, sem carlncia,
sem co-partidpa(3o, nas segmentates ambulatorlal, hospitatar e obst4trica, exames
complementares, servi^os auxiliares de diagndsticos e terapia, bem como intemates,
tanto em cariter eletivo como emergencial em hospitals e clinicas, sem exclulr doen^as
preexlstentes, com cobertura em Salvador e muniefpios da Bahia, bem como nos casos de
urggneia e emerggneia, indulda a cobertura assistendal, para os empregados do CRCBA e
seus dependentes, sendo facultative a adesSo ao piano, durante o periodo de 12 (doze)
meses. A necessidade do CRCBA no tocante a services de assistSnda mgdica inclui
consultas, exames, pronto-socorro, atendimento de emerggneia, Internamento, terapias
que devem ser atendidos pela PJ contratada, conforme condites e especificaedes
estabelecidas no Anexo I - Termo de Referenda. DATA E HORA DO CERTAME: 22 DE
OUTUBRO DE 2020 ks 09h (Horgrio de Brasilia). EDITAL: www.crcba.org.br e
www.comprasnet.gov.br. Informacdes: Na sede do CRCBA, Rua do Salete n> 320, Barris,
Salvador - BA. CEP: 40.070-200; pelo e-mail licitacao@crc-ba.org.br e atravgs do Tel, (71)
2109-4000, de segunda k sexta-feira das 08h 3s 13h.

AVISO DE DISPENSA DE UCITACAO
A Sra. Rubia Albers Magalhles, presidente do CRCSC, no uso de suas atribui;3es
legais, ratifica o processo de dispensa de Licita{3o n« 47/2020, com base no artigo 24,
inciso XXII, da Lei n« 8.666/93, para contratacSo da CELESC OISTRIBUigAO inscrita no CNPJ
sob o nfl. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 6 a FORNECIMENTO DE ENERGIA EL^TRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE LAGES.
Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RUBIA ALBERS MAGALHAES
AVISO DE DISPENSA DE UCITACAO
A Sra. Rubia Albers Magalh3es, presidente do CRCSC, no uso de suas atribuigSes
legais, ratifica o processo de dispensa de LicitacSo n® 41/2020, com base no artigo 24,
inciso XXII, da Lei n* 8.666/93, para contratag3o da CELESC DISTRIBUigAo inscrita no CNPJ
sob o n®. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 6 a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE JOINVILLE.
Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RU8IA ALBERS MAGALHAES

Salvador, 7 de outubro de 2020
JEANE DOS SANTOS 80RGES
Pregoelra

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SAO PAULO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARA

AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
PREGAO ELETROnICO N® 17/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2® Termo Aditivo de ProrrogagSo ao Contrato n® 22/2019. Processo 027/2019. Objeto:
PRORROGA^AO do Contrato por um periodo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos
previstos no Artigo 79® da Lei 8.666/93. Contratada: DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA CNPJ n® 06.921.9S3/0001-79. Viggncia: de 23/09/2020 at
20/01/2021.

PregSo Eletrdnico. Objeto: AquisigSo de hardwares para utilizagSo do Tl. Homologada a
adjudicate k empresa RP DE SOUSA INFORMATICA ME, para os itens dos Lotes 01 e 02;
k empresa JULIANA FERREIRA DA SILVA, para os itens do Lote 03; e empresa COMPUSET
INFORMATICA LTDA EPP, para os itens do Lote 04.
S3o Paulo, 07 de outubro de 2020.
JOSE APARECIDO MAION
Vice Presidente de AdministragSo e Finances

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
0 Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, no uso de suas
atribuigdes, intima a Sra. LOda Ingcia Ribeiro Maciel, representante legal do Supermercado
Fantgstico Ltda - EPP, a comparecer, no prazo de 5 (cinco) dias, k sua sede, localizada na
Rua Clgudio Manoel, 639, Savassi, para tomar cilncia da decisSo proferida no processo n.®
2019/000953, uma vez que a Autuada recusou-se a receber a NotificagSo n®
2020/000188.
Belo Horizonte, 7 de outubro de 2020.
ROSA MARIA ABREU BARROS
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IM6VEIS DA 19
REGIAO
EDITAL N® 1/2020
CONCURSO PUBLICO • AVISO OE ABERTURA DAS INSCRIBES
0 Conselho Regional dos Corretores de tmdveis da 1* RegiSo • CRECI-RJ torna
publico que realizarg Concurso Publico com vagas e formacSo de cadastro reserva para os
cargos de Auxiliar de Manutenclo, Auxiliar Administrativo, Tgcnico em Informgtica,
Advogado, Analista Admlnistrador, Contador, Analista de ComunlcacSo, Analista de
Marketing, Analista Programador, Designer Grgfico, Editor de Video e Fiscal com realizac3o
de inscrigdes no periodo de 08/10 a 09/11/2020 no site www.inqc.org.br. Mais
informagQes nos sites www.lnqc.org.br e www.creci-rj.gov.br . Rio de Janeiro, 07 de
outubro de 2020
MANOEL DA SILVEIRA MAIA
Presidente do Conselho

Processo n® 2020/000004. Contrato RCP-N® 5329/17. OBJETO: CONTRATO DE COMPRA DE
ENERGIA REGULAOA E CONTRATO DE USO 00 SISTEMA DE DISTRIBUICAO. CONTRATADA:
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ: 60.444.437/0001-46. VIGlNClA: 12 meses a
partir de 24/09/2020, prorrogados por iguais perlodos sucessivamente. DATA DA
ASSINATURA: 24/09/2020. FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei n® 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IM6VEIS DA 29
REGIAO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

EDITAL DE NOTIFICAtfO

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO N® 1/2020/CRCRO

Por se encontrarem em lugar incerto e n3o sabido, e/ou ainda diante da recusa
em receber as respectivas segundas vlas, fleam os adiante reladonados, nos termos do §3®,
do art. 11, do CPD (Res. COFECI n® 146/82), devidamente cientificados de que foram
lavrados contra si Autos de InfragSo por exerddo ilegal da profissSo, os quais justificam a
InstauragSo dos Processes Administratlvos mencionados; fleam notiflcados, tambgm, de
que, a partir da data de publicagSo do presente edital, passa a correr o prazo de 15
(quinze) dias uteis para apresentagSo de defesa, podendo em qualquer tempo requerer
vista aos autos por meio da pggina oficial do CRECI-SP na internet
(www.crecisp.gov.br/cidadao/pedidodevistas), ou atravgs de e-mail, encaminhando
solicitagSo
ao
Departamento
de
ilttca
Disciplina:
e
atendimento.etlcsedisciplina@creclsp.gov.br. Em atg 07 (sete) dias uteis, o requerente
deverg receber no e-mail informado uma cdpia dos autos solicltados.
PA 2016/003020 - LIANE CORREA GONSALVES - CPF/CNPJ: 164.897.498-82; PA
2016/003428 - TATIANA DE NOVAIS RIGHI • CPF/CNPJ: 271.541.868-01; PA 2016/003571 MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 205.205.904-06; PA 2016/003963 - CIBELE
CARNIELLI DA SILVA - CPF/CNPJ: 137.409.248-70; PA 2016/004115 - RICARDO GONCALVES
DIAS DOMINGUES - CPF/CNPJ: 218.546.418-32; PA 2016/004273 - ERICA RAFAELA DE
OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 219.628.068-20; PA 2017/000504 • DALVANICE DE JESUS GOMES CPF/CNPJ: 053.726.543-09; PA 2017/000515 - MARCIA JOSE DER - CPF/CNPJ: 819.086.01868; PA 2017/000590 - WUESER RAMALHEIRO OE MENDON^A - CPF/CNPJ: 015.467.428-16;
PA 2017/000629 • ANA CRISTINA ROLDAN CENTURION - CPF/CNPJ: 495.338.511-04; PA
2017/000678 - CATHERINA LARROSA SILVA - CPF/CNPJ: 429.219.178-66; PA 2017/000706 BRUNO FERNANDO MATTOS EOUVIRGES - CPF/CNPJ: 398.331.678-61; PA 2017/001044 AMANDA LAUTON CHARCHUR - CPF/CNPJ: 347.994.288-10; PA 2017/001045 - RONALDO
DOS SANTOS BRANOOLIN - CPF/CNPJ: 343.730.618-90; PA 2017/001124 - THIAGO JONAS
OLIVEIRA CALIXTO - CPF/CNPJ: 355.623.018-6S; PA 2017/001335 • MARIA APARECIDA
VIEIRA CARREIRA - CPF/CNPJ: 310.447.228-94; PA 2017/001384 - BRUNO FERNANDO
MATTOS EOUVIRGES - CPF/CNPJ: 149.388.908-79; PA 2017/001607 • ROBERTO DE FREITAS
CAIRES - CPF/CNPJ: 214.700.298-47; PA 2017/001906 - NATASCHA MARQUES OLIMPIO
PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 369.117.678-06; PA 2017/002109 - OSVALDO LUIZ
MARCONDES CLEMENTE - CPF/CNPJ: 042.429.738-88; PA 2017/002499 - LUIS EDUARDO
RASMUSSEN - CPF/CNPJ: 149.016.048-56; PA 2017/002630 - NATALIA ARAUJO GONCALVES
- CPF/CNPJ: 356.129.888-50; PA 2017/002841 - JANAILTON LOPES PEREIRA - CPF/CNPJ:
029.209.715-81; PA 2017/002884 - AMANDA BURGHI MACHADO - CPF/CNPJ: 470.629.36855; PA 2017/002908 - FRANCISCA ADRIANA ANGELO RIBEIRO - CPF/CNPJ: 289.952.398-83;
PA 2017/002985 • TIAGO FLAVIO REIS DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 279.609.928-86; PA

0 Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Ronddnia, torna
publico a homologagSo do resultado do julgamento do Preg3o Eletrdnico n® 001/2020, cujo
objeto consiste na contratagSo de empresa especializada na prestagSo de servigos de
internet dedicada de 10 Mbps, que teve o seguinte resultado: VALE DO RIBEIRA INTERNET
LTDA - CNPJ 07.017.934/0001-85, vencedora do item, no valor global de R$ 15.600,00
(quinze mil e selscentos reals).
Porto Velho, 6 de outubro de 2020.
JOSS CLAUDIO FERREIRA GOMES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAtAO
A Sra. Rubia Albers MagalhHes, presldente do CRCSC, no uso de suas atribuigdes
legais, ratifica o processo de dispense de LicitagSo n® 43/2020, com base no artigo 24,
Inciso XXII, da Lei n® 8.666/93, para contratagSo da CELESC DISTRIBUI^AO inscrita no CNPJ
sob O n®. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 4 a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE SAO MIGUEL DO OESTE.
Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RUBIA ALBERS MAGALHAES
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO
A Sra. Rubia Albers Magalhdes, presidente do CRCSC, no uso de suas atribuigdes
legais, ratifica o processo de dispensa de LicitagSo n® 48/2020, com base no artigo 24,
inciso XXII, da Lei n® 8.666/93, para contratagSo da CELESC DISTRIBUICAO inscrita no CNPJ
SOb 0 n®. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 4 a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE ITAJAf.
Floriandpolis, 6 de outubro de 2020.
RU8IA ALBERS MAGALHAES
Este documrnto pode ser veriftcado no enderefO eletrdnico
http^/wrww.in.gov.br/autenikidade.html, pelo eddigo 05302020100S00119
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Oocumento oulnado digltalmente conforme MP n* 2.200-2 de 24/08/2001,
que irutltui a Infraestrutura de Chaves PObllcas Qrasileira • iCP-Brasil.
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PORTARIA CRCSC N.° 116, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa CELESC
DISTRIBUIQAO S.A e revoga a Portaria
CRCSC n.° 106/2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e regimentais,
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, determina
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:
Fiscal Titular:
Fiscal
Substitute:
Contrato n.°
Contratado:

JHONATAN ALBERTO COSTA

Matncula:
Matncula:

254

JANAINA FRUTUOSO DE ALMEIDA
ALEXANDRA SOMER

Matncula

10

93

1099
Vigencia: CONFORMS CONTRATO
CELESC DISTRIBUIQAO S.A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO
DELEGACIA DE BLUMENAU

Objeto:
Valor estimative
anual

R$ 1.022,46

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, controle e aceite, devendo ainda:
I. conhecer o inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus eventuais
aditivos, inclusive as especificagoes contratadas e demais caracterfsticas do objeto,
sanando quaisquer duvidas com as demais areas responsaveis pela Administragao,
objetivando seu fiel cumprimento;
II. conhecer suas atribuigoes para o exercicio das atividades de
fiscalizagao;
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 YP5Y-P5ZQ-75ZQ75YP
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III. conhecer a descrigao dos servigos a serem executados e acompanhar a
sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos materials,
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 cnticos 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 um
comportamento etico, probo e cortes, observando rigorosamente os principios legais e
eticos em todos os 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;
XI. elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e em
ordem cronologica, em que constem o controle do saldo residual e as informagoes das
determinagoes necessarias £ 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;
XII. formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigagoes
bilaterais;
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 codigo YP5Y-P5ZQ-75ZQ75YP
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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
negatives em tempo habil, ao gestor do contrato para liberagao do pagamento;
XVIII. comunicar ao gestor eventual subcontratagao da execugao, sem
previsao editahcia 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.
Art. 4° O fiscal substitute sera responsavel pela fiscalizagao do contrato na
ausencia temporaria ou definitiva do fiscal titular.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e revoga a
Portaria CRCSC n.° 106, de 24 de setembro de 2020.

Contadora RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificapao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cbdigo YP5Y-P5ZQ-75ZQ75YP

R
Co

O

Brasil

verificaqAo das
ASSINATURAS

Codigo para verificagao: YP5Y-P5ZQ-75ZQ-75YP

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (horario
de Brasilia):

<✓ RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 15/10/2020 11:31

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o
codigo acima ou acesse o link abaixo:
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumentoExterno.aspx?codigo=YP5Y-P5ZQ-75ZQ-75YP
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVING PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA PARA
CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B
Identificagao: 22413651 - Data inicio de relacionamento UC/Cliente: 04/08/1998
Consumidor: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Endereipo: R 15 de Novembro, 550 - SI 1301 BLUMENAU - SC, CEP: 89010000
N° Documento: 83.901.983/0001-64
A CELESC DISTRIBUI^AO S.A., CNPJ n° 08.336.783/0001-90, com sede Av Itamarati, 160 CEP 88034-400, doravante denominada DISTRIBUIDORA, em conformidade com a Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e o consumidor identificado acima deste, doravante denominado
CONSUMIDOR, responsavel pela unidade consumidora tambem identificada acima, aderem, de
forma integral, a este Contrato de Prestagao de Servigo Publico de Energia Eletrica para unidades
wmsumidoras do Grupo B, na forma deste Contrato de Adesao.
DAS DEFINICOES
1. CARGA INSTALADA: soma das potencias nominais dos equipamentos eletricos instalados na
unidade consumidora, em condigoes de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW);
2. CONSUMIDOR: pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, legalmente
representada, que solicite o fomecimento de energia ou 0 uso do sistema eletrico a distribuidora,
assumindo as obrigagoes decorrentes deste atendimento a(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s);
3. DISTRIBUIDORA: agente titular de concessao ou permissao federal para prestar 0 servigo
publico de distribuigao de energia eletrica;
4. ENERGIA ELETRICA ATIVA: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia,
expressa em quilowatts-hora (kWh);
5. ENERGIA ELETRICA REATIVA: aquela que circula entre os diversos campos eletricos e
magneticos de um sistema de corrente altemada, sem produzir trabalho, expressa em quilovoltpere-reativo-hora (kvarh);
GRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com fomecimento em tensao
inferior a 2,3 quilovolts (kV);
7. INDICADOR DE CONTINUIDADE: valor que expressa a duragao, em boras, e o numero de
intermpgdes ocorridas na unidade consumidora em um determinado periodo de tempo;
8. INTERRUPgAO DO FORNECIMENTO: desligamento temporario da energia eletrica para
conservagao e manutengao da rede eletrica e em situagoes de casos fortuitos ou de forga maior;
9. PADRAO DE TENSAO: niveis maximos e minimos de tensao, expresses em volts (V), em que a
distribuidora deve entregar a energia eletrica na unidade consumidora, de acordo com os valores
estabelecidos pela ANEEL;
10. PONTO DE ENTREGA: conexao do sistema eletrico da distribuidora com a unidade
consumidora e situa-se no limite da via publica com a propriedade onde esteja localizada a unidade
consumidora;
11. POTENCIA DISPONIBILIZADA: potencia em quilovolt-ampere (kVA) de que o sistema
eletrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos eletricos da unidade

f
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,yconsutnidora;
12. SUSPENSAO DO FORNECIMENTO: desligamento de energia eletrica da unidadef i
consumidora, sempre que o consumidor nao cumprir com as suas obriga^oes defmidas rl
Quarta;
Visto
13. TARIFA: valor monetario estabelecido pela ANEEL, fixado em Reals por unidade de energuT"
eletrica ativa ou da demanda de potencia ativa; e
14. UNIDADE CONSUMIDORA: conjunto composto por instances, equipamentos eletricos,
condutores e acessorios, inclulda a subestagao, quando do fomecimento em tensao primaria,
caracterizado pelo recebimento de energia eletrica em apenas um ponto de entrega, com medigao
individualizada, correspondente a um linico consumidor e localizado em uma mesma propriedade
ou em propriedades contiguas;

q ;

CO I i

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Este instrumento contem as principais condigoes da prestagao e utilizagao do servigo publico de
energia eletrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condigoes Gerais de
Fomecimento de Energia Eletrica e demais regulamentos expedidos pela Agencia Nacional de
Energia Eletrica - ANEEL.
XLAUSULA SEGUNDA: DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR
™. receber energia eletrica em sua unidade consumidora nos padroes de tensao e de indices de
continuidade estabelecidos;
2. ser orientado sobre o uso eficiente da energia eletrica, de modo a reduzir desperdicios e garantir a
seguranga na sua utilizagao;
3. escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela distribuidora para o
vencimento da fatura;
4. receber a fatura com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data do vencimento, exceto
quando se tratar de unidades consumidoras classificadas como Poder Publico, Iluminagao Publica e
Servigo Publico, cujo prazo deve ser de 10 (dez) dias uteis;
5. responder apenas por debitos relatives a fatura de energia eletrica de sua responsabilidade;
6. ter o servigo de atendimento telefonico gratuito disponivel 24 (vinte e quatro) boras por dia e sete
dias por semana para a solugao de problemas emergenciais;
7. ser atendido em suas solicitagoes e reclamagoes feitas a distribuidora sem ter que se deslocar do
Municipio onde se encontra a unidade consumidora;
0 ser informado de forma objetiva sobre as providencias adotadas quanto as suas solicitagoes e
reclamagoes, de acordo com as condigoes e prazos de execugao de cada situagao, sempre que
previstos em normas e regulamentos;
9. ser informado, na fatura, sobre a existencia de faturas nao pagas;
10. ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia eletrica aplicavel a sua
unidade consumidora e data de inicio de sua vigencia;
11. ser ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualizagao monetaria
e juros;
12. ser informado, por escrito, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade
da suspensao de fomecimento por falta de pagamento;
13. ter a energia eletrica religada, no caso de suspensao indevida, sem quaisquer despesas, no prazo
maximo de ate 4 (quatro) boras, a partir da constatagao da distribuidora ou da informagao do
consumidor;
14. receber, em caso de suspensao indevida do fomecimento, o credito estabelecido na
ittps://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/imprimirContratoAdesao/mostrarContratoAdesao.do
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regularnentagao especifica;
j% (Qjiy^Q S
15. ter a energia eletrica religada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para a alia OTMp0 o^
ou 48 (quarenta e oito) horas para a area rural, observadas as Conduces Gerais de FornecirrtertqjJr16. ser ressarcido, quando couber, por meio de pagamento em moeda corrente no prazo maximcTcfe
45 (quarenta e cinco) dias, a partir da respectiva data de solicitacjao ou, ainda, aceitar o conserto ou
a substitui?ao do equipamento danificado, em fun^ao da prestapao do servi90 inadequado do
fomecimento de energia eletrica;
17. receber, por meio da fatura de energia eletrica, importancia monetaria se houver
descumprimento, por parte da distribuidora, dos padroes de atendimento tecnicos e comerciais
estabelecidos pela ANEEL;
18. ser informado sobre a ocorrencia de interrup^des programadas, por meio de jomais, revistas,
radio, televisao ou outro meio de comunicagao, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas)
horas;
19. ser informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupgoes programadas, com
antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis, quando existir na unidade consumidora pessoa que
dependa de equipamentos eletricos indispensaveis a vida;
20. ter, para fins de consulta, nos locais de atendimento, acesso as normas e padroes da distribuidora
j^as Condigoes Gerais de fomecimento de Energia Eletrica;
^1. quando da suspensao do fomecimento, ser informado das condigoes de encerramento da relagao
contratual;
22. cancelar, a qualquer tempo, a cobranga na fatura de contribuigoes e doagoes para entidades ou
outros servigos executados por terceiros por ele autorizada;
23. ser informado sobre o direito a Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE e sobre os criterios e
procedimentos para a obtengao de tal beneficio, se for o caso;e
24. receber, ate o mes de maio do ano corrente, declaragao de quitagao anual de debitos do ano
anterior, referentes ao consume de energia eletrica.
CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
1. manter a adequagao tecnica e a seguranga das instalagoes eletricas da unidade consumidora, de
acordo com as normas oficiais brasileiras;
2. responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medigao quando instalados no interior
de sua propriedade;
1 manter livre, aos empregados e representantes da distribuidora, para fins de inspegao e leitura, o
wesso as instalagoes da unidade consumidora relacionadas com a medigao e protegao;
4. pagar a fatura de energia eletrica ate a data do vencimento, sujeitando-se as penalidades cabiveis
em caso de descumprimento;
5. informar a distribuidora sobre a existencia de pessoa residente que use equipamentos eletricos
indispensaveis a vida na unidade consumidora;
6. manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto a distribuidora,
especialmente quando da mudanga do titular, solicitando a alteragao da titularidade ou o
encerramento da relagao contratual, se for o caso;
7. informar as alteragoes da atividade exercida (ex.: residencial; comercial; industrial; rural; etc.) na
unidade consumidora;
8. consultar a distribuidora quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a
elevagao da potencia disponibilizada; e
9. ressarcir a distribuidora, no caso de investimentos realizados para o fomecimento da unidade
ittps://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/imprimirContratoAdesao/mostrarContratoAdesao.do
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consurrjidora e nao amortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidadp^eom^os
programas de universaliza9ao dos servi90s.
/>'“
J
CLAUSULA QUARTA: DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO
6«(U2S
Nao se caracteriza como descontinuidade do servi90 a sua interrup9ao imediata,tpe|^
descritas nos itens 1 e 2 seguintes, ou apos previo aviso, pelas razoes descritas nos itens^a 5:
Visto
1. deficiencia tecnica ou de seguran9a em instala9oes da unidade consumidora que ofere
SCO
iminente de danos a pessoas, bens ou ao sistema eletrico;
2. fomecimento de energia eletrica a terceiros;
3. impedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para leitura, substitui9ao
de medidor e inspe9oes necessarias;
4. razoes de ordem tecnica; e
5. falta de pagamento da fatura de energia eletrica.
CLAUSULA QUINTA: DA EXECUQAO DE SERVIQOS E CONTRIBUICOES DE
CARATER SOCIAL
A distribuidora pode:
1. executar serv^os vinculados a presta9ao do servi90 publico ou a utiliza9ao da energia eletrica,
observadas as restri9oes constantes do contrato de concessao e que o consumidor, por sua livre
^colha, opte por contratar; e
incluir na fatura, de forma discriminada, contribui9oes de carater social, desde que autorizadas
antecipadamente e expressamente pelo consumidor.
CLAUSULA SEXTA: DO ENCERRAMENTO DA RELAQAO CONTRATUAL
Pode ocorrer por:
1. pedido voluntario do titular da unidade consumidora para encerramento da rela9ao contratual;
2. decurso do prazo de 2 (dois) ciclos completes de faturamento apos a suspensao regular e
ininterrupta do fomecimento a unidade consumidora; e
3. pedido de fomecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidora.
CLAUSULA SETIMA: DOS RECURSOS E DA COMPETENCIA
1. vencido o prazo para o atendimento de uma solicita9ao ou reclama9ao feita para a distribuidora,
ou se houver discordancia em rela9ao as providencias adotadas, o consumidor pode contatar a
ouvidoria da distribuidora;
2. a ouvidoria da distribuidora deve comunicar ao consumidor, em ate 15 (quinze) dias, as
nrovidencias adotadas quanto as suas solicita9oes e reclama9oes, cientificando-o sobre a
“ ssibilidade de reclama9ao direta a agencia estadual conveniada ou, em sua ausencia, a ANEEL,
caso persista discordancia;
1
3. sempre que nao for oferecido o servi90 de ouvidoria pela distribuidora, as solicitaqoes e
reclama9oes podem ser apresentadas pelo consumidor diretamente a agencia estadual conveniada,
ou, em sua ausencia, diretamente a ANEEL.

ittps://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/imprimirContratoAdesao/mostrarContratoAdesao.do
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 46/2020

Consideragoes:

Importante destacar o Art. 1°da Portaria AGU n°572 de 13/12/2011, que institui:

Art. 1°Editar as seguintes Orientagoes
Normativas, de carater obrigatorio a todos os
orgaos juridicos enumerados nos arts. 2° e 17
da Lei Complementar n° 73. de 1993 :
ORIENTAQAO NORMATIVA N° 33, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2011
"O ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA
A CONTRATAQAO DIRETA ( ART. 17, §§ 2°
E 4° , ART. 24, INC. Ill E SEGUINTES , E
ART. 25 DA LEI N° 8.666. DE 19931 DEVE
SER PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL,
SENDO DESNECESSARIA A PUBLICAQAO
DO EXTRATO CONTRATUAL."

Portanto, visto que o aviso de Dispensa de Licitagao e a ratificagao referentes ao
processo em tela foram devidamente publicados no DlARIO OFICIAL DA UNIAO,
conforme consta na fl. 32, o contrato firmado entre o CRCSC e a empresa CELESC
DISTRIBUICAO S.A nao tera seu extrato publicado na imprensa oficial.

Florianopolis, 09 de outubro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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|ata :

25.09.2020

Sistema de Controle Orgamenterio

lora :

17:16

NOTA DE EMPENHO
vicf-n

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercicio

397

25.09.2020

ESTIMATIVA

PA60DL46/20

398

2020

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

SERVIQOS DE ENERGIA ELIrTRICA

6.3.1.3.02.01.032

SubProjeto

5008 - MODERNIZAgAO E
MANUTENQAO DA ESTRUTURA

Numero do Evento

Descri$ao do Evento

1156

CONTRATAgAO DE SERVigOS DE ENERGIA EL^TRICA
Dados da Modalidade ( Fundamenta$ao Legal)

Modalidade

Compiemento

Numero

Num. Controle

46/2020

1099

Dispensa de Licitagao
Favorecido

#

Nome

CELESC DISTRIBUigAO S/A - BLUMENAU

CNPJ/CPF

Endere^o

Bairro

CEP

Cidade

UF

Banco

Agenda

Conta

Histdrico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unit£rio

Valor Total Empenhado

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELIiTRICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO
CRCSC EM BLUMENAU NO PERfODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.

999

1.200,00

1.200,00

Valor por Extenso
Dm Mil, Duzentos Reals

Dota$ao Or§ament6ria

Empenhos Acumulados

176.000,00

169.600,00

Valor deste Empenho

1.200,00

Saldo Atual/
5:200,00

, 25 de Setembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

Assinado por
HERMELINDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 25/09/2020
20:29:10+00:00

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 25/09/2020
21:53:15 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 30/09/2020
18:22:27 +00:00

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0
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FIs
N° Processo
Visto

FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade:
VlMy mAoo
Processo n°: GO
Dispensa n°:

I Ano: olO^O

k

Fundamentagao: Art.
Fornecedor: (\

Ano ^0^0
Inciso:

XX If

NA
EP
se
Em parte Nao
aplica
Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem
considerados na instrugao do processo de contratagao.___________
1. Ha solicitagao do material ou servigo, com descrigao clara do objeto?
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)
2. Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn minimo de 3 orgamentos e
ou demonstragao de limitagao de 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.
3. Ha no processo prova de regularidade fiscal? (Lei n° 8.666/1993, art.
29)
4. Ha analise da controladoria sobre a necessidade do objeto, bem como
indicagao de recursos orgamentarios? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da controladoria?______
6. Ha pedido de autorizagao para abertura do processo administrativo
para a autoridade competente? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
S
Sim

N
Nao

A Ha autorizagao da autoridade competente permitindo o inicio do
processo de contratagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
8. O processo de contratagao foi iniciado com a abertura de processo
administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)
9. Ha nos autos o pedido da nota de reserva orgamentaria a
contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)_____________ _________
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 vicepresidencia de ADM, e Finangas?_____________________________
12. Ha nos autos ato de designagao da comissao de licitagao? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)_________
13. A minuta do contrato esta no processo de contratagao?__________
14.
O preambulo da minuta de contrato contem:________________
a. A indicagao dos nomes das partes e de seus representantes?
b. O ato que autorizou a sua lavratura?

Responsav
el
Solicitante
Solicitante/S
etor
de
Compras

Compras
controladoria
diretoria
Compras
presidencia
Compras

Compras
Contab.
Conta./VicePres. Adm.
Compras
ADM
Compras
Compras

Pagin
a

S/N/EP
ou NA

s

ox

5

5
5

lCH<2.

£

B-'tC

s

>3-

5

s
S

s
AJA

t
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FIs
N° Processo
Visto

c. O numero do processo da dispensa?
d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentes e as suas
clausulas?
15.
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):
a. O objeto da contratagao e seus elementos caracterfsticos?
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da licitagao e a
proposta feita pelo interessado (art. 54, §2°,. Lei 8666/93)?
c. O regime de execugao ou a forma de fornecimento?
d. O prego unitario e global?
e. As condigoes de pagamento?
f. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagao?
g. A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou da entrega do
objeto?
h. O prazo e condigoes para recebimento definitive do objeto?
i. Os direitos das partes?
j. As responsabilidades das partes?
k. Sendo cabivel, a garantia oferecida?
l. As penalidades cabiveis, de acordo com a gravidade das faltas
cometidas, garantida a previa defesa?_______________________
m. Os valores das multas (e recomendavel haver urn percentual sobre
a parcela inadimpiida)?
n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a indicagao da
possibilidade de eventuais prorrogagoes de acordo com o art. 57?
o. Os prazos para manifestagao das partes no caso de haver interesse
de prorrogagao do contrato?_______________________________
p. Os casos de rescisao contratual e os direitos da Administragao
havendo a rescisao?
q. A obrigagao do contratado em manter, durante toda a execugao de
objeto, todas as condigoes de habilitagao/qualificagao exigidas
antes da assinatura do contrato?
r. A legislagao aplicavel a sua execugao e aos casos omissos?_____
s. Que o objeto podera sofrer acrescimos e decrescimos de acordo
com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666?_____
A t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios de atualizagao
monetaria?

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

u. Como foro competente para dirimir qualquer questao contratual, o
do orgao promotor?
Ha nos autos pedido para procuradoria juhdica se manifestar sobre o
processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 8666/93).
A Procuradoria Juridica se manifestou sobre o processo? (art. 38, VI
da Lei 8666/93)
Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. 38, VI da Lei
8666/93)
Ha justificativa que dispense a publicagao da ratificagao no DOU?
Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade superior do objeto? (art.
26, VI da Lei 8666/93)
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para
o exerdcio corrente?
Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais devidamente
assinada?

Compras
Compras

Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras

Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Ass. Jur.
Com. Lie.
Com. Lie.
presidencia

6
5

s
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FIs
N° Processo
Visto

23. Ha nos autos o original do contrato (ou instrumento equivalente) Cont.
devidamente assinado?
24. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi Compras
publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art.
61, Lei 8666/93)7
25. 0 processo foi devidamente publicado no site do CRCSC??
Compras

s
3

Pamela Duart Araujo Parizotio
Auxiliar Administratis
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