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DOCUMENTO DE FORMALIZA^AO DA DEMANDA

gGONSELHO REGIONAL DE CQNTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Departamento Requisitante: Setor de Registros e Relacionamento - Delegacia Regional de
Joinville__________________________
Responsavel pela Demanda: Guilherme Jose Stumpf
Matricula: 192
E-mail: relacionamentol2@crcsc.org.br_______
Protocolo n0.: 2020/002678

r

l/PescriQao detalhada do objeto / servi^o:
Limpeza semanal da sala comercial da Delegacia Regional de Joinville.
2. Justificativa da neccssidade da aquisiyao do material e/ou contratacao de servicd:

'

A contratapao em questao visa a formalizapao dos servipos de limpeza da Delegacia Regional de
Joinville, ja prestados, visto ser essencial para o funcionamento das atividades finalisticas da
Administragao.
3;?Quantidade a ser adquirida / contratada:
l

^c^il e preyisadde data em quedeve ser ehtf^gue:o materiale/du iniciada a orcstacao
Delegacia Regional de Joinville
5.indicapao dos responsaveis pela flscalizapao do contrato:

'

Fiscal

Fiscal substitute

Nome: Guilherme Jose Stumpf

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matricula: 192

Matricula: xxxxxxxxxx

Caracteristicas complementares (opcional):
Marcas e/ou links de referenda (opcional):
A juntada de or^amentos e obrigatoria

FlqrianopSlfSf 09 de setembro de 2020

Av. Osvnldo Rodrigues Cabral, 1.900- Plorianopolii/SC-CEP 8X015-710- Fune (4)0 3017-7007- E-mail: CBl@crcsc.org.br - www.crcsc.oro.hr

;

,
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Email - Guilherme Stumpf- CRCSC - Outlook

. Re: OR^AMENTO - SALA COMERCIAL
Mary Help Joinville <joinville.centro@maryhelp.net>
Sex, 04/09/2020 H:03
Para: Guilherme Stumpf - CRCSC <relacionamento12@crcsc.org.br>

. Bom dia Guilherme, tudo bem?
Agradecemos seu contato
Trabalhamos com diarias de 8h e de 4h. Segue abaixo valores:
Diaria 4h Seg a Sex

R$ 114

Diaria 4h Sab

R$ 124

Diaria 8h Seg e Ter

R$ 159

Diaria 8h Qua

R$ 164

Diaria 8h Qui

R$ 167

Diaria 8h Sex

R$ 170

Diaria 8h Sab

R$ 174

Diaria 8h Contrato 1x Sem. 4x Mes

R$ 157

Diaria 8h Contrato 2x Sem. 8x Mes

R$ 152

Diaria 12h Cuidador

R$ 160

Diaria 8h Personal Org.

R$ 200

• A diaria e referente ao trabaiho de 1 profissional.
•Os pagamentos sao feitos antecipadamente a realizagao do trabaiho atraves de boleto.
Tomamos varias agoes que possibilitam urn bom atendimento:
• Procuramos agenciar as melhores profissionais do .mercado dispohiveis.
• Trabalhamos apenas com profissionais com passado criminal limpo.
• Damos treinamentos as profissionais.
• Realizamos pos-vendas com os clientes para checar o desempenho das profissionais.
Qualquer duvida estamos a disposigao.
Saudagoes

Fernando Zonta
(47) 3029-2233
Av Juscelino Kubitschek, 410
Sala 1008 - Bloco B - Centro
CEP: 89201-100
Joinville - SC
ioinville,centro@marvhelp.net
www.marvhelo.net

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
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Email - Guilherme Stunipf * CRCSC - Outlook

Em 4 de set de 2020, a(s) 10:54, Guilherme Stumpf - CRCSC
< relacionamento12@crcsc.org.br> escreveu:

JBom dia

o

Gostaria de verificar urn orgamento para limpeza de uma sala comercial no Centro de
Joinville.

N° Prdcsgsp
Visto

A sala tern 54m2, uma copa pequena e um banheiro (nao ha necessidade de limpar o
box).
Seria uma faxina por semana.
Fico no aguardo
Atenciosamente,
Guilherme Jose Stumpf
Delegacia Regional de Joinville

<Outlook-53yulfwf.png>

Auxiliar administrative
+55(047)3027-1126

rejacionamento12@crcsc.orQ.br | http://www.crcsc.oro.hr
Av. Juscelino Kubitshek, 410 ■ Bloco A -10° andar - Sala 1005
Ediftcio Comercial Cidade de Joinville • Centro - Joinville - SC - CEP: 89.201-906
<Outlook-0bssqnuv.png>
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PENSANDO NO BEMl&S-MRiDEtSOAIEfflBRE$

Joinville, 08 de Setembro de 2020.
PROPOSTA DE PRESTACAO DE SERVICOS

A
Guilherme Jose Stumpf
R. Av. Juscelino Kubitshek, 410 - Bloco A -10° andar- Sala 1005 Joinville - SC
Apresentamos aqui nossa proposta para terceirizagao dos servigos de Limpeza e conservagao
a serem prestados na sede de sua empresa, conforme escopo abaixo especificado:

A.

01 (um) trabalhador na fungao de Auxiliar de Servigos Gerais, 01 (uma) vez na semana,
com carga horaria de 08 (oito) horas.
Incluso nos servigos:

•

Uniforme e EPIS adequados para execugao dos servigos;

•

Disponibilidade de funcionario reserva para qualquer eventualidade;

•

Todos os encargos sociais e trabalhistas (tais como salaries, refeigao, vale transporte, 13®,
ferias, FGTS, INSS, custos com eventuais rescisoes, afastamentos por doenga, gestagao,
acidente, etc...);

•

Disponibilizagao de um supervisor para fiscalizagao periodica e avaliagao das
necessidades de limpeza e manutengao.

INVESTIMENTO

mm
A

01 (um) trabalhador na fungao de Auxiliar
de Servigos Gerais, 01 (uma) vez na
semana, com carga horaria de 08 (oito)
horas.

R$ 1.129,00

*Nao inclui o valor de eventuais horas extraordinarias, trabalho aos domingos, feriados e trabalho
noturno que estao sujeitos aos devidos acrescimos previstos em lei.
* Pagamento dia 03 de cada mes via boleto

EcpLimp's
espeoafcra em [mpezo ■

www.ecolimps.com.br
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condicoes gerais da proposta

■

A presente proposta e valida por 15 dias sendo que apos este prazo estara suje!i§ aj?

o

modificagoes que porventura se fizerem necessarias.
Visto

Agradecemos a oportunidade de participarmos deste processo de avaliagao para
■ terceirizagao dos servigos de limpeza e conservagao, aguardamos retorno e nos colocamos a
: ,

disposigao para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

r
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MACRO:
OBJETO:

'o
ORCAMENTO SERVIgO DE UMPE2A
/
JOINVILLE
> O NO
SERVigO DE LIMPEZA DA DELEGACIA REGIONAL DE JOINVIlM,
LOCALIZADA NA AVENIDA JUSCEUNO KUBITSCHEK, 410 - BLObOk*
A -102 ANDAR - SALA 1005
ESTRUTURA COMERCIAL COM 54 Ml, COMPOSTA POR 1 (UMA)
SALA, 1 (UMA) COPA E E 1 (UM) BANHEIRO,

INSTALACOES

VARRER TODOS PISOS INTERNOS. REMOVER, COM PANO UMIDO,
0 P6 DAS MESAS, CADEIRAS, POLTRONAS, ARMARIOS,
ARQUIVOS. PRATELEIRAS, PEITORIS, CAIXILHOS DAS JANELAS E
DEMAIS MdVEIS EXISTENTES, INCLUSIVE APARELHOS EL£TRICOS,
EXTINTORES DE INCeNDIO E OUTROS SIMILARES. REMOVER
CAPACHOS TAPETES, PROCEDENDO A SUA LIMPEZA. LIMPAR
DIVISORIAS E PORTAS. LIMPAR E DESINFETAR OS BANHEIROS
COM SANEANTE DO SANITARIO E COLETAR O RESPECTIVO LIXO.
LIMPAR OS ESPELHOS DOS BANHEIROS;. EFETUAR LIMPEZA DE
PIAS E ELETRODOMfSTICOS DA COPA.

ESPECIFiCAC6ES/ATRICUIC6ES:

QU ANTI DADE DE DI ARIAS MENSAIS:
VALOR BRUTO

VALOR SERVtgO (POR PlARIA)
R$

INSS
ISS
VALOR LfQUIDO

89,49
9,84
4,47
75,17

R$
R$
R$
VALOR CRC

INSS PATRONAL (20%)

R$

VALOR TOTAL

RS

17,90
107,39

TOTAL (VALOR CRC X QTDE DE DIARIAS)

R$

429,55

Assinatura Funcionario CRCSC

Mia

v jlO. \
v ukiQv
Assinatura prestador de Service
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Visto

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO
Nome: VALQUIRIA MARIA VIEIRA
CPF: 026.370.089-54
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas 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 (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao se refere a situagao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas almeas ’a’ 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 11:53:52 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasilia>
Valida ate 15/02/2021.
, Codigo de controle da certidao: 325C.C708.C07A.E9A8
. Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: VALQUIRIA MARIA VIEIRA
CPF: 026.370.089-54
Certidao n°: 22664427/2020
Expedigao: 09/09/2020, as 10:50:55
, Validade: 07/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que VALQUIRIA MARIA VIEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n°
026.370.089-54, NAO CONSTA do Banco Nacional de Deve do r e s
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.
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.
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.

D u v i d a i' e

u ge s z 6 s s

cndt$tst.jus.br
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C£»lSakDRa3KM^b£C<m^DADE
D£ SANTA CATARINA

Parecer 016/20/DIR
Em 18 de setembro 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 2020/002678 - Contratagao de servigos de limpeza para Delegacia Regional
de Joinville SC.
Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD) 2020/002678
de 09 de setembro 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)
2020/002678;
Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e
conformidade do CRCSC exarado em 17 de setembro de 2020, acolhendo a solicitagao no
que diz respeito a motivagao, justificativa e a disponibilidade orgamentaria;
Delibera:
Autorizar a abertura do processo.
De providencias. Cientifiquem-se os interessados.

CLEBER

Si Assinado de forma digital por
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Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Fiorianopolis/SC -CEP:88015-710
Telefone: {48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

i

‘

ENC: SERVING DE LIMPEZA MACROS
Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcscorg.br>
*zkP' '

Qui, 17/09/2020 19:04

Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
I 9 anexos (2 MB)
1 PROTOCOLO.pdf; 2 DFD FAXINA JOINVILLE.pdf; 3 OR^AMENTO - VALQUIRIA (ATUALJ.pdf; 4 ORgAMENTO - MARY
HELP.pdf; 5 ORgAMENTO - ECOLIMP'S.pdf; 6 ORgAMENTO - ORBENK.pdf; 7 CND UNIAO.pdf; 8 CND TRABALHISTA.pdf;
Plano Anual de Contratacao -PAC_2020.pdf;

Boa tarde,
Perfeito Junior.
Isto posto segue para analise e deliberagao da Diretoria de Administragao e Infraestrutura,
encaminhando decisao para o Depto de Infraestrutura com copia a Coordenagao de Registro e
Relacionamento, Delegacia Regional de Joinville, Coordenagao Contabil-financeiro e a
esta Coordenagao de Governanga.
Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanga e Conformidade
Contador CRCSC 021513/0

BHai

+55 (48) 3027-7022
coordenador.oovernanca@crcsc.ora.br
j htto://www.crcsc.orQ.br

Av. Qsvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Floriandpolis ■ SC - CEP: 88015*710
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De:Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
Enviado:quinta-feira, 17 de setembro de 2020 18:49
Para:Martinho Santana - CRCSC <coordenadorgovernanca@crcsc.org.br>; Cleber Dias - CRCSC
<diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Assunto:RE: SERVigO DE LIMPEZA MACROS

Boa tarde Martinho,
A adequagao e possivel, necessario apenas cancelar o saldo do empenho estimative existente para
cobrir despesas com limpeza nas Delegacias Regionais e empenhar os valores para cada prestador
de servigo vencedor dos novos processes de contratagao.
Atenciosamente,
Hermelindo Junior Soares

L*

Coordenador Departamento Contebil-Financeiro
Contador CRCSC 33.374/0-2
fM

+55(48)3027-7013
coordenador.contabil@crcsc.ora.br I http://www.crcsc.ora.br

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkY2U4LTc4M2ktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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^ Av. Osvaldo Rodrigues Cabral^ 1900 Centro - Florlan6polis - SC - CEP: 88015-710
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De:Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca(5)crcsc.org.br>
Enviadoiquinta-feira, 17 de setembro de 2020 15:33
Para:Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc:Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
Assunto:ENC: SERVigO DE LIMPEZA MACROS
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 interne de contratagoes, apoiando assim a
gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao e
justificativa.
Quanto a disoonibilidade orcamentaria. reaistra-se urn saldo a liquidar (valor reservado) de
R$_60LQQ4,92_(J!L),_e_valor previsto mensal de RS 300.00 ( ** ) para resoectivo servico.
Sugere-se avaliacaojja Coordenacao do Departamento Contabil-financeiro. quanto uma
possfvel readequagao orcamentaria.
Ato continuo, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Depto de Infraestrutura com copia a Coordenagao de Registro e Relacionamento, Delegacia
Regional de Joinville e a esta Coordenagao de Governanga.
Valor m6dio mensal proposto = R$ 728,85
Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

n
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MATERIAIS PARAMANUT. de BENS MdVEIS'
VALOR ESTIMATIV0 PARA 0 EXERClCIOiDE 2020:'R$ 2000.00

X

K
•s

-

materiaispAra manut;de bens imOveis . - N
VAL0 R E S TI MAT IV0 PARA 0 EXERClCIO DE 2020: R$6.000,00
f
• r~* ;. >•-. ‘ y . V.v.> -

*. ,•• V:_

. Vv’ / V

S E RVI QOS D E CO PA E: C02IN HA •
CONTRATACAO DE PIJAS AUXILIARES DE L1MPE2A PARA JORNADA DE 8H.,
VALOR MENSAL- ESTIMADQ PARA'0 EXERClCIO DE 2020; ‘R$ 8 000 00'
v
MEMdRIA DE CALCULO: R$'8'.'000,00X 12 = R$ 96.000,00 ‘ ' ‘
F0RNEEIMENT0 D,&MATERIAIS DE-HIGIENE E-UMPEZA: '
MEDIA DE CONSUMO DE JAN A AGO/2013 = RS SIS.SS
916;S6;x12 = R$n:000;oo;
S.ERVICO.DE LIMPEZA MACR0DELEGACIAS
SERV.DE LIMPEZA. CONSERV E JARDINAGEM:
8(MACR0DELEGACIASj x R$ 300.00(i«)ENSAL) i 12(MESESj = R$ 28 800 00
TOTAL'DA DOTAgAO = T35.800.00-

[

# ok

II

Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governance e Conformidade

CRCSC
CONSBUO WSJ0t4M.MC0Mt*eMJ*06
OtSMtAOS/MiA

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

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florlanopolls • SC - CEP: 88015-710
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De:Guilherme Stumpf - CRCSC <relacionamentol2@crcsc.org.br>
Enviado:quinta-feira, 17 de setembro de 2020 13:27
Para:Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca(S>crcsc.org.br>
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkYzU4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

Cc:Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>; Jhonatan Costa - CRCSC
<coordenador.licitacao@crcsc.org.br>
AssuntorENC: SERVigO DE LIMPEZA MACROS
\

Boa tarde Martinho

Segue em anexo documentagao para formalizagao do service de limpeza da sala comercial da
Delegacia Regional de Joinville.
Favor, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Guilherme Jose Stumpf
‘'Delegacia Regional de Joinville

Auxiliaradminis,raliv0
;

ITnrmTntoi^crcsc.oro.br I hnnV/www .m.. nrn h.

Av. Juscelino Kubitshek, 410 • Bloco A • 10° andar • Sala 1005
Ediftcio Comercial Cidade de Joinville - Centro • Joinville • SC • CEP: 89.201-906

De:Guilherme Stumpf - CRCSC <relacionamentol2@crcsc.org.br>
Enviado:quarta-feira, 9 de setembro de 2020 14:13
Para:Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto:RE: SERVigO DE LIMPEZA MACROS
Boa tarde Pamela
Desculpe a demora pra responder...na semana passada, estava em Home Office e nessa semana que
consegui finalizar os orgamentos.
Segue em anexo DFD e orgamentos referente servigo de limpeza / faxina da Delegacia Regional de
Joinville.
Nos orgamentos que realize!, incluindo a atual faxineira, foi a mesma que teve o menor valor do
servigo. Desta forma, seguem CND’s em anexo.
Ela ficou de verificar junto a Prefeitura Municipal de Joinville esta semana para ver como funciona a
questao da emissao da Nota Fiscal...tao logo, ela tiver um retorno, Ihes aviso.
Favor, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,

wsm

Guilherme Jos6 Stumpf
Delegacia Regional de Joinville
Auxiliar administrative
+55(047)3027-1126
relacionamentol 2@crcsc.ora.br | http://www.crcsc.org.br

Av. Juscelino Kubitshek, 410 • Bloco A -10° andar - Sala 1005
Edificio Comercial Cidade de Joinville • Centro • Joinville - SC • CEP: 89.201-906

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkY2U4LTc4M2ktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...

4/5

I
l

18/09/2020

Email - Cleber Dias • CRCSC - Outlook

»*VC®B

f Conectqndd Pessoas, ForidleccndO D ProIfisSo!

m

hi .V ■ aft

De:Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol(a)crcsc.org.br>
Enviado:segunda-feira, 31 de agosto de 2020 09:18
Para:Edevilde Mecca - CRCSC <relacionamentoll@crcsc.org.br>; Ivania Correa - CRCSC
<relacionamento9@crcsc.org.br>; Guilherme Stumpf - CRCSC <relacionamentol2@crcsc.org.br>; Talita
Albiero - CRCSC <relacionamento8@crcsc.org.br>; Jaqueline Bueno - CRCSC <relacionamento7@crcsc.org.br>;
Janaina Almeida - CRCSC <relacionamentolO@crcsc.org.br>; Anne Paganini - CRCSC
<relacionamento5@crcsc.org.br>; Marlene Costa - CRCSC <relacionamento6@crcsc.org.br>
Cc:Alexandra Somer - CRCSC <coordenador.relacionamento@crcsc.org.br>
Assunto:ENC: SERVIQO DE LIMPEZA MACROS
Bom dia,
Precisamos contratar o servigo de limpeza das macros, vez que hoje o pagamento e feito por RPA e nao e a
situagao ideal.
Favor realizar 03 orgamentos na regiao, seja pessoa ffsica ou jundica, e encaminhar pedido de contratagao
conforma manual atual.
Qualquer duvida estamos a disposigao.

..

Atenciosamente,
/
Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrativo
+55 (48) 3027-7003
Iicitacao1@crcsc.oro.br | http://www.crcsc.ora.br
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro ■ Florianopolis - SC • CEP: 88015-710
^'1.
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CONSOHO REGIONAL DC CONTABIUDADC
MSANTACATARINA:.:
:

Visto

De: Comissao Permanente de Licitagoes
Para: Presidente

Florianopolis, 01 de outubro de 2020.

Assunto: CONTRATAgAO DE SERVI?0 DE LIMPEZA PARA A MACRO DELEGACIA
DE JOINVILLE

Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,
Conforme solicitaQao do Departamento de Desenvolvimento Profissional, 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 processo licitatorio, com
intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a
elaboragao de Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art.
24, inciso II 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 reais), 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 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.
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,
motivo pelo qual considera-se apta a referida pesquisa. Orgamento da empresa Ecolimps,
foi solicitado atraves do sitio eletronico da empresa, encaminhado a resposta por e-mail;
O orgamento da Valquiria Maria Vieira, devido ao objeto em questao, foi realizado in loco
atraves de um formulario preenchido pela propria prestadora.
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.

JUA.
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues C abral, 1900 - tHoriaiidpolis/SC - CP. 76 - CEP 88015-710- Fone (48) 3027-7007-E-mail: cpl@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.hr
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CONSCLHO REGIONAL DC CONTABIUDAD
DE SWTA Catarina
'

, 'v

:

DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Goverhanga e Conformidade desta casa
somado ao
comunicado
da Presidente
da
Comissao
Permanente
de
Licitagoes, referente a CONTRATAgAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRO
DELEGACIA
DE JOINVILLE; AUTORIZO abertura
de Processo Administrativo
de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 01 /Be outubro de 2020.

CLEB^R DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

f

; Av' 0svaWo Rodp|gues Cabral, 1900 - Floriandpolis/SO - C.R 76 - CEP 88015-710 - Pone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.arg.hr - www.crcsc.nrg.hr

/§r ft

CRCiS;
^^cSSSS^

sTN

ijhe.%
N°Pr

Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 50/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessaries, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispensa de Licitaqao n° 50/2020, conforme autorizaqao do Diretor
de Administrapao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 01 de outubro de 2020.

QJU

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidents da Comissao Permanents de Licitagao
:

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

CRCSC

CONSOK) iSOONAL OC CONTitaLOADE
.. be SANTA MARINA:

Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento de Contabilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 50/2020
Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento
de Desenvolvimento Profissional, devidamente autorizada pela DiretoriadeAdministragao
e Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
COMPARATIVO DE PREQdSr
CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRO DELEGACIA DE
^■^VALORjy REGULARIDADE 1
CLASSIFICAQAO
. .
V.'f
^ -J
" .5! • TOTAL y
.>!
1°
; R$ 429,55 : .'! R$5:T11>88; :REgULAR

PRESTADOR

VALOR IWENSALi

VALQUIRIA
MARIA VIEIRA
h

MARY HELP
. ECOLIMPS

R$ 456,00
. ' R$564'50 ,

R$ 5 472,00
R$6.774,00

:;v.NAO

:

CONSULTADA ,

'

NAO"V

CONSULTADA

2?
3s

,

■ .J

Vencedor: VALQUIRIA MARIA VIEIRA

Florianopolis, 02 de
i

;o de 2020

mi

PAMELA bUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florlun6polis/SC - CP. 76 - CEP S80I5-710 - Tone (48) 3027-7007 - E-mail: cnl@cresc.nrT..hr - www.ercsc.org.hr

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
' Sistema de Controls Orgamentario
NOTA DE RESERVA ORpAMENTARIA

O
O

OData : 02.10.2020
50 H
OHora :
17:28

O
No pr

0-)

O

Visto
Niimero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

406

2020

02.10.2020

PA64DL50/20

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

6.3.1.3.02.01.008

SERV.DE umpeza, conserv. e
JARDINAGEM

5008-MODERNIZA£AO E

Historico da Reserva

SubProjeto

Valor Total da Reserva

DESPESA COM A CONTRATAQAO DE SERVIQOS DE UMPEZA PARA A
MACRODELEGACIA DE JOINVILLE NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.
1.288,65

Valor por Extenso
Um Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reals e Sessenta e Cinco Centavos

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

136.000,00

125.828,58

1.288,65

8.882,77

02 de Outubro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidents do CRCSC

Assinado por
HERMEUNDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 02/10/2020
20:30:50 +00:00

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 06/10/2020
22:06:58 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 07/10/2020
14:24:50 +00:00

HERMEUNDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

?

CRCSC
CONTABiUDADS
.

arina

PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 50/2020
Consideragoes:
Considerando a necessidade descrita, foi feita a Nota de Reserva Orpamentaria na
conta 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DELIMPEZA,CONSERV.EJARDINAGEM, N° 406 no val
or de R$ 1.288,65, referente ao atual exercicio financeiro, podendo prosseguir o processo
de contratagao.
'I1

i
HERMELINDOxfl/INlOF? SOARES
1
Setor Cpj/tabilidade
02/f0/2020

,

Encaminhamento a Vice-Presidente de Administragao e Finangas:

ite

RAQUELDEC^SSmSOUZA^SOUTO
Vice-presidente del AdmreFinan<?as
De acordo 02/10/2020

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Fiorianopolis/SC - CP. 76 - CEP 88015-710 - Fmte (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.hr
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Udtaetiee do CRCSC pare o anode 2020.
•Ati** **.**«,!^,DENTE 00 CON3ELHO RHQIONAL OS CONTABI1IOAM OS
SANTA CATARINA, no uao do auaa ttribwfQOM legelt • rtgimanti^
RESOLVE:
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■
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^ ^
^ ®* 8*<e porterii entire em vigor e partir deete date, tentio vlgAncNi s(A
21 ^
podendo eer elterede ou revogede • duakyuer tempo, pete
PreNdante do CRCSC. eonfomne oonvenllnoi* edmtnletretlve.

contrOrte,'

Art 7* Pktem revofladea ea Portertea que d*t»m do aesunto de forme
DSee dinda aoa Intereaudoe e cumpre-ae.
^bitJubefeatoi
Contedore RObie ere MeoelMee
P<Widonte
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QONSE1MO KOONAL 0£ CONTABOiDAOE
DC 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 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 regimentais,
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.0

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
Referencia / Projeto
BSsico
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

:

RESPONSAVEL K
:• SUBSTITUTO^'
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- F!orian6polis/SC-CB?88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CON^lHQ REC©NAL DE CONTABajDAM
D£ SANTA CATAfUNA

Visto

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Ratificar a dispense 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
situagdes 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

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

Autorizar o termo de
abertura de processo de
licitapao 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

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

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

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900-Centro-Florianopolis/SC-Cffi88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CONSELHO REQONAL DE CONTABJUDADE
D€ SANTA CATARINA

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

Acima de
R$ 17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC
Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

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

Demonstragdes
Contabeis e Notas
Explicativas

Aprovar a folha de
pagamentos dos
funcionarios

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-Financeiro.
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
Contabil-Financeiro
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional e
Contador do
I
Departamento

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC -CER88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CONSELHO REGIONAL DECONTAffiLDADE
D6 SANTA CATARINA

Visto

Contabil-financeiro
Margem Consignavel dos
■ Funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Aprovagao suprimento
de fundos

Valor limite por
suprido
estabelecido erh
Portaria

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e.
de Relacionamento
com o Profissional

Presidents do
CRCSC

Notificagao extrajudicial
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
sessbes de julgamento e
demais providencias.

Analisar as
demonstragoes
contabeis das empresas
licitantes

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

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

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

Qualquer valor

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.
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Art. 6° Fica revogada a Portaria CRCSC n.° 087, de 09 de agosto de 2019.
(/ Assinado de forma digital por RUBIA
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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.
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MINUTA DE CQNTRATO
Dispense de licitaqao/lnexigibilidade - Baixo valor

°
O NORroW
Visto

SERVigO
PRESTA^AO DE SERVigO SEM DISPONIBILIZAgAO DE MAO DE OBRA
OBS:ELABORADO DE ACORDO COM O MODELO DE CQNTRATO DA AGU (PREGAOCQNTRATO - services)

MODELO
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVICES 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)

n°

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

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
em

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Identidade n°

., expedida pela (o)

que consta no Process© n°

............ doravante designada
...., portador(a) da Carteira de

., e CPF n° .... .............. . tendo em vista o
e em observancia as disposigoes 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 dispense de licita^ao n° 50/2020, mediante as clausulas e condigoes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.

O objeto do presente instrument© e a contrata^ao de servigo de limpeza da sala da

Macro Delegacia de Joinville, que serao prestados nas conduces estabelecidas abaixo:
1.2. Limpeza de uma sala comercial de 54m2, composta por 1 (uma) sala, 1 (uma) copa e 1
(urn) banheiro;
1.3. Os services serao prestados lx na semana, pelo pertodo de 4 horas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

i

i

Si
o.
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.

2.1.

O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura

do contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO

3.1.

O valor mensal da contratagao e de R$ R$ 429,55 (quatrocentos e vinte e nove reals

e cinquenta e cinco centavos); O valor total da contratagao e de R$ 5.111,88 (cinco mil cento
e onze reals e oitenta e oito centavos).
3.2.

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

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos socials,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta

contratagao

estao

programadas em

dotagao

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exerefeio de 2020, na
dassificagao abaixo:
Conta: 6.3.1.3.02.01.008.

5.
5.1.

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.
5.2..

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.
.5.3.

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.
5.4.

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.
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5.5.

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.

5.6.

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 necessaries para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

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.
5.8.

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. .

5.9.

Somente por motive 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.
5.10.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

aplicavel.
5.11.

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.

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:

Vis<:o

I = (TX)

I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAgOES

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 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.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECUgAO DOS SERVigOS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

A execu^ao dos servigos sera realizada a partir da assinatura do contrato.

7.2.

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.
7.3.

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 prejuizo da aplicagao de
penalidades.
7.4.

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.
7.4.1.

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.

7.5.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade^ N° Pr

Contratada pelos prejuizos resultantes da'iheorrefa execugao do contrato.

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 regularizagao
de falhas ou defeitos observados.
8.2.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei^oes 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 Administra^ao 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 - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

9.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos services, 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 imperfei^oes no curso

da execuqao dos services, fixando prazo para a sua corregao;
9.4.

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

de comprovada necessidade de service, formalmente justificada pela autoridade do orgao
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislate 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 legislaqao.

fl

10.

CLAUSULA D^CIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

10.1.

Executar os serviqos 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 SAN0ES 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
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 infragoes 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 pehalidades 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 motivos 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;

NO Prteteo
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11.3. A aplicaqao de multa nao impede que a Administrate) rescinda unilateralmente (K5
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 Administrate, equivale a inexecuto total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5. A aplicato de qualquer penalidade nao exclui a aplicato da multa.
11.6. A aplicato de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em process©
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 aplicato das san^oes, levara em considerate a gravidade
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a
Administrate, 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 comunicat° enviada pela autoridade
competente.
11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10.

As.san<;6es 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 incorporate da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de
habilitate exigidos para a contratato; sejam mantidas as demais clausulas e conduces do
contrato; nao haja prejuizo a execute 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

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
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12.5.
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O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectosD ^ prcW^o.

conforme o caso:
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12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indeniza^oes e multas.

13.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDA^OES

13.1.

E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera<;ao financeira;
13.1.2. Interromper a execui;ao contratual sob alega^ao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

v
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14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAgAO

14.1.

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

nneio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi<;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

16.1.

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

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

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.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

de 20.

crcsc

CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE
OE SANTA CATAKINA

.%v;: .

Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 50/2020
Assunto: Parecer Juridico.
Senhor Assessor Juridico,
Encaminhamos o Processo Administrativo 64/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 50/2020,
que tem por objeto a CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRO
DELEGACIA DE JOINVILLE, 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, 05 de outubro de 2020.
Atenciosamente,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

‘
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Florianopolis, 06 de outubro de 2020
De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licita9ao

REF.: Parecer Processo Licitatorio N°. 64/2020
Dispensa de Licitapao N° 50/2020

#

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer
relative ao processo em epigrafe, cujo objeto e a “CONTRATAQAO DE SERVING DE
LIMPEZA PARA A MACRODELEGACIA DE JOINVILLE”
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 finalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da Administra^ao
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 Administra9ao e as atribui^oes
conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo
°Pinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contrata^o a ser utilizada pela
Administragao. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a finalidade do ato
administrative, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.
No que tange a forma, a contrata^ao pode ser realizada por
dispensa da licitagao, nos termos previstos pelo art. 24, inciso II, 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 Licitagao desta Casa, de modo a evitar tautologia.
Do exposto, com as consideragoes/retificasoes formuladas
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer.
de forma
Joao Gabriel Cardosj^^Qqtt^ g p | £ I'
[_. Assinado
digital por JOAO

Advogad^ARD0S0 d^abriel cardoso de

OAB/SC38-^LLO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 50/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAQAO E ADJUDICAQAO
Objeto: CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA A MACRO DELEGACIA
DE JOINVILLE
Prego total: R$ 5.111,88
Fundamentagao: art. 24, inciso II.

Conforme autorizaQao para abertura do processo do Diretor de Administra$ao 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, flea DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADO o objeto do presente
certame para VALQUIRIA MARIA VIEIRA - CPF: 026.370.089-54
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao (DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.

Publicagao do contrato (DOU): Mirando o principle 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, 06 de outubro de 2020.

UL
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

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

CRCS^:
ACORDAO N° 1336/2006 -TCU-PLENARIO
1. Processo n.° TC - 019.967/2005-4.
2. Grupo II - Classe: VII - Representapao.
3. Interessada: Secretaria de Material, Patrimonio e Comunicapao Administrativa SEMAT/TCU
4. Orgao: Tribunal de Contas da Uniao
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar.
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler. ■
6. Representante do Minister!© Publico: nao atuou.
7. Unidade Tecnica: Conjur.
8. Advogado constituido nos autos: nao consta.
9. Acdrdao:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RepresentagSo 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 efic$cia dos .
atos de dispense ou inexigibilidade de iicitagao a que se refere e 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, este
condicionada a sua publicagao na Imprensa oficiaf’.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao PlenSria, em:
9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da presente representagao, para no
merito, considete-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 eficScia dos atos de dispensa e inexigibilidade de
Iicitagao 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), este condicionada a sua publicagao na imprensa oficial, salvo se, em observancia ao
pnncipio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos arts
24, I e II, da Lei 8.666/93”.
10. Atan0 31/2006-PlenSrio
11. Data da Sessao: 2/8/2006 - Ordinaria
12. Codigo eletronico para localizagSo na p^gina do TCU na Internet: AC-1336-31/06-P
13. Especificagao do qudrum:
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.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?grupoPesqui$a=JURISPRUDENCIA&textoPesqui
^
sasPROC:1996720054

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - FloriarKlpolfe/SC - CP. 76 - CEP SS015-710-Fone (48) 3027-7007 - E-mail: CDl@crcac.ora.hr - www.crrac.nra.hr
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 50/2020

DESPACHO

,

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitapao, que dispensou licitapao com
fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 para a contratagao da
empresa VALQUIRIA MARIA VIEIRA - CPF: 026.370.089-54, no valor de R$ 5.111,88
(cinco mil cento e onze reals e oitenta e oito 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.

CLEBERtpiAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

#

:•
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PORTARIA CRCSC N.° 120, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020.
Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa VALQUIRIA
MARIA VIEIRA.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuipoes 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, capftulo 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
GUILHERME JOSE STUMPF

Matricula:
Matricula:

254

ALEXANDRA SOMER

Matricula

10

192

1102

Objeto:
Valor anual

Vigencia: I CONFORME CONTRATO
VALQUIRIA MARIA VIE RA
CONTRATAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PARA MACRO
DELEGACIA DE JOINVILLE
R$ 5,154,60

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 caracteristicas 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;

Esie

III. conhecer a descrigao dos servigos a serem executados e acompanhar a
sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos materiais,
fflEWmMiHl^.oompatfveis e suficientes para que seja

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 TDGN-3VHQ-62SA-
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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 ffsico
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 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 informagdes das
determinagoes 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;
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 TDGN-3VHQ-62SA-
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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 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 alteragbes 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;

#

XXL 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.

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 Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumento_Codigo.aspx e informe o codigo TDGN-3VHQ-62SA-
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VERIFICAQAO DAS
ASSINATURAS

Codigo para verificagao: TDGN-3VHQ-62SA-ABCE

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

RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 22/10/2020 17:26

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/assinaturadigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=TDGN-3VHQ-62SA-ABCE
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TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N° 1102, ENTRE O CONSELHO REGIONAL
DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA E VALQUIRIA MARIA VIEIRA
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida
Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ sob
o n0 83.901.983/0001 -64 neste ato representado(a) pelo seu repres€!ntado(a) pelo seu Diretor Sr.
CLEBER DIAS, doravante denominada CONTRATANTE, e a VALQUIRIA MARIA VIEIRA - EPP
. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 026.370.089-54, residente na Rua Miosetes, 275, Fatima - CEP
89229-200, Joinville/SC, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra.
-VALQUIRIA MARIA VIEIRA, tendo em vista oque consta no Process© n° 64/2020 e em observancia
as disposigoes 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° 50/2020, mediante as clausulas e
con.digoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.

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

Macro Delegacia de Joinville, que serao prestados nas condigoes estabelecidas abaixo:
1.2. Limpeza de uma sala comercial de 54m2, composta por 1 (uma) sala, 1 (uma) copa e 1
(um) banheiro;,
1.3. Os servigos serao prestados lx na semana, pelo periodo de 4 boras.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
. 2.1.

O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura

do contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO
3.1.

O valor mensal da contratagao e de R$ 429,55 (quatrocentos e vinte e nove reais e

cinquenta e cinco centavos); O valor total da contratagao e de R$ 5.111,88 (cinco mil cento e
onze reais e oitenta e oito centavos).
3.2.

No valor acima 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 administragao, frete,
seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA
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4.1.

As despesas decorrentes desta

contrata^ao

estao

programadas

em

dota^ao

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2020, na
dassificagao abaixo:
Conta: 6.3.1.3.02.01.008.

5.

5.1.

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..
5.2..

.

A apresentagao da Nota Fiseal/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.
5.3.

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.
5.4.

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 cornprovagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
5.5.

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.
5.6.

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.
5.7.

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.

Visto

(i fcTO
Havendo a efetiva execu^ao do objetb/os pagamentos serao realizados normalmente,

5.8.

junto ao SICAF.
Somente por motive de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico

5.9.

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.

-■
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

5.10.

aplicavel.
5.11.

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.

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

cqncorrido, de alguma forma, para tanto, fica convenctonado 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
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

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 excegao das situagbes 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.

Si!
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Visto

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
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6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos
Vic to ^
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atuaiizado 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 atuaiizado do contrato.

.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECU^AO DOS SERVINGS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

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

7.2.

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.
. 7.3.

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. ■
7.4.

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.
7.4.1.

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.
: 7.5.

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

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

.

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 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.
8.2.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao 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 Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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8.3.

O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias ^

relacionadas com a execu<;ao 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 cabfveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

9.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigaqoes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos serviqos, 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 cabfveis;
9.3.

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

da execugao dos servings, fixando prazo para a sua corregao;
9.4.

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

de comprovada necessidade de service, formalmente justificada peia 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 servigo, no prazo e condigoes

estabelecidas'neste contrato;
9.6.

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legislagao.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

10.1.

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

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alerri de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensflios necessaries, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta;

: io.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expenses, 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 SAN^OES ADMINISTRATES
11.1. Comete infragao administrative nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da
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contrata^ao; 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 infra<;6es acima discriminadas ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanqoes:
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
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 motivos 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, sujeitandp-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
administrative

que

assegurara

o contraditorio

e

previstas
a

ampla

realizar-se-a em
defesa

processo

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 aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
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11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a S
serem pagos, 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 comunica^ao 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.

12.
12.1.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
.0 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 sant;6es. aplicaveis.
12.2.

E admissivel a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa

jundica, desde que. sejam observados p.ela 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 execuqao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administra^ao 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 indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso: .
12.5.1. Balance dos eventos contratuaisja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagab.dos pagamentosja efetuados e.ainda devidos;
12.5.3. Indenizagoes e multas.

•

‘

13.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDApOES

13.1.

E vedado a CONTRATADA:

■!

13.1.1. Caucionar ou utilizer este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA^AO

14.1.

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

rrieio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiqoes

contidas ria Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios
‘ gerais dos contratos.

16.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1.

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

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

' ! 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 novembro de 2020
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC
Cleber Dias
Diretor Administrative) e de Infraestnutura
CONTRATANTE

IIaWOv
VALQUIRIA MARIA VIEIRA
CONTRATADA

y

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
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Sistema de Controle Orgamentario
NOTA DE EMPENHO

Data :

12.11.2020

Hora :

18:51

O

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserve

Exercicio

425

12.11.2020

ESTIMATIVA

PA64DL50/20

406

2020

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

SERV.DE LIMPE2A, CONSERV. E
JARDINAGEM

6.3.1.3.02.01.008

SubProjeto

5008 - MODERNIZAQAO E
MANUTENQAO DA ESTRUTURA

Numero do Evento

Descrigao do Evento

1133

CONTRATACAO DE SERVIQOS DE LIMPEZA, CONSERVAQAO E JARDINAGEM
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

Modalidade

Complemento

Dispensa de Licitagao

Numero

Num. Controle

50/2020

0

Favorecido

m

Nome

VALQUIRIA MARIA VIEIRA - JOINVILLE

Enderego

104 - CEF AG 3830 CP 3513-3 OP 013

CNPJ / CPF

: 026.370.089-54

Bairro

CEP

Cidade

UF

Banco

Agenda

Conta

Historico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unitario

Valor Total Empenhado

999

R$ 1.288,65

R$ 1.288,65

DESPESA COM A CONTRATAQAO DE SERVKJOS DE LIMPEZA PARA A MACRODELEGACIA DE
JOINVILLE NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.

Valor por Extenso
Um Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reals e Sessenta e Cinco Centavos

Dotagao Orgamentdria

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho

Saldo Atual

R$ 136.000,00

R$ 125.828,58

R$ 1.288,65

R$ 8.882,77

, 12 de Novembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

Assinado por
HERMELINDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 12/11/2020
22:24:03 +00:00

CLEBER DIAS
DIretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 12/11/2020
22:53:24 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 13/11/2020
12:40:41 +00:00

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

CRCSC

CON5QHORPaWAlCCCOfft*BllSM0f
DE SANTA CATAStM. '

FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade :
Processo n°:

C ^

Dispensa n°:

SO

Fundamentagao: Art.
Fornecedor:
S
Sim

N

MU/v\ksJ____________________
A no:

Ano
Inciso:

X-

'A/v\aA^(K

Xcua&u

EP
Em parte

NA
Nao
se
aplica
Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem
considerados na instrucao do processo de contratacao.___________
1. Ha solicitagao do material ou servigo, com descrigao clara do objeto?
(Lei nQ 8.666/1993, art. 14)_____________
2. Ha nos autos pesquisa de mercado c/ um 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.
Nao

Responsav
el
Solicitante
Solicitante/S
etor
de
Compras

Compras

4. Ha analise da controladoria sobre a necessidade do objeto, bem como controladoria
indicacao de recursos orcamentarios? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da controladoria?
diretoria
6. Ha pedido de autorizagao para abertura do processo administrative Compras
para a autoridade competente? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)_________
7. Ha autorizagao da autoridade competente permitindo o infeio do Presidencia
processo de contratagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)______________
8. O processo de contratagao foi iniciado com a abertura de processo Compras
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)
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 licitacao? (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?
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):

Compras
Contab.
Conta./VicePres. Adm.
Compras

S/N/EP
ou NA

Pagin
a
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Compras
Compras
Compras
Compras

A
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Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras

Compras
Compras
Compras

u. Como foro competente para dirimir qualquer questao contratual, o Compras
______do orgao promotor?
16. Ha nos autos pedido para procuradoria jun'dica se manifestar sobre o Compras
processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 8666/93).___________________
17. A Procuradoria Jun'dica se manifestou sobre o processo? (art. 38 VI Ass. Jur.
da Lei 8666/93)
18. Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. 38, VI da Lei Com. Lie.
8666/93)________________ ___________________________________
19. Ha justificativa que dispense a publicagao da ratificagao no DOU?
Com. Lie.
20. Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade superior do objeto'? (art Presid.
26, VI da Lei 8666/93)
21. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para Cont.
o exercfcio corrente?
22. Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais devidamente
assinada?______________
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)?__________________________
25. O processo foi devidamente publicado no site dp~CR,CSC??
Compras

imeto
’

n
oo

_______ n
N0 Process©
Vlsto

a. O obieto 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 execugaoou a forma de fornecimento?
d. O prego unitario e global?
e. Ascondigoes de pagamento?
f. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagao?
g. A data de inicio e de conclusao da sua execugaoou da entrega do
objeto?
h. O prazo e condigbes para recebimento definitivo do obieto?
i. Os direitos das partes?
j. As responsabilidades das partes?
k. Sendo cabfvel, 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 perceptual 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?
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?_______
^ 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 execugaoe 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?
t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios de atualizagao
monetaria?
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