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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL PE CONTABILIPADE PE SANTA CATARINA
Departamento Requisitante: Compras
Responsavel pela Demanda: EDEV1LPE MECCA
Matricula: 094
E-mail: relacionaroentoll(g>crcsc.org,brProtocolo n0.: 2020/000091
1. Pescri^So detathada do objeto / servi^o:
Fornecimento de energia da Delegacia Regional de Chapecd
2. Justificath a da necessidade da aquisiyao do material e/ou contratayao de serviyor
A contratapao em questao visa a formaliza^ao dos services de fornecimento de energia eletrica,
prestados em cada Macro Delegacia, visto ser essencial para o funcionamento das atividades
finalisticas da Administra^ao.
3. Quantidade a ser adquirida / contratada:
i
4. Local e previsSo de data em que deve ser entregue o material e/ou Iniciada a presta^o
dos servieos:
Av.Getulio Dorneles Vargas,!403N Sala 206Ed.Don Ricardo -Chapeco-SC
5. Indicagao dos respoasiveis pela OscalizaeSo do contrato:
Fiscal

Fiscal substitute

Nome: Edevilde Mecca

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matricula: 094

Matricula: xxxxxxxxxx

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

Florian6polis,28deoutubrode 2020

Av. Osvsldo'Rodrigue.' ObrJ, 1^1 - Fluri*i«»pol»s/M' < KP ^iH5-7I0 - Konc

cnlu crc^.or+.br - www.crgsr.rtro.hr

Aggncia Eletronica

08/10/2020

Agenda Web
£ -1.
4

CMente

Historico de Consume

DemonstratWo UC Geradora
Dados Cadastrais
Registrar Autoleitura

Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83901983000164
SeuCddigo: 20109190

MINHACONTA
*• Inicio
- Atualizar Dados Cadastrais
» Segunda Via da Fatura

Endereso: AV GETULIO DORNELES VARGAS. 1403 - N SL 0206 ED DOM RICARDO
Cldade: CHAPECO-SC
Telefone: 4830277000
Celular: 48996262222
Fax:
E-mail: licitacao1@crcsc.org.br;licitacao2@crcsc.org.br
E-mail de envio da fatura: Cliente n3o possui cadastre, para cadastrar clique aqui
Situagao atual da Unldade Consumidora: LIGADA

» Consuttar Debito
•> Pagamento de Fatura
» Fatura por e-mail
» Parcelamento de D6bitos

Digite o periodo para a pesquisa:
Data Inicial:

^

Data Final:

pO

» Recibo de QuitagSo

Enviar

Limpar

•> Alterar Data de Vencimento
>• Reltgar Unldade

Referenda

Faturado

Reglstrado

Leitura

09/2020

Consume 128 kWh

Consume 128 kWh

42.289 kWh

08/2020

Consumo 186 kWh

Consume 186 kWh

42.161 kWh

07/2020

Consumo 192 kWh

Consumo 192 kWh

41.975 kWh

06/2020

Consumo 186 kWh

Consumo 186 kWh

41.783 kWh

05/2020

Consumo 136 kWh

Consumo 136 kWh

41.597 kWh

» Datas de Leitura

04/2020

Consumo 30 kWh

Consumo 29 kWh

41.461 kWh

» Datas de Corte

03/2020

Consumo 134 kWh

Consumo 134 kWh

41.432 kWh

02/2020

Consumo 194 kWh

Consumo 194 kWh

41.298 kWh

01/2020

Consumo 180 kWh

Consumo 180 kWh

41.104 kWh

12/2019

Consumo 105 kWh

Consumo 105 kWh

40.924 kWh

» Desligar Unidade
» Contrato de Adesao

CONSULTAS
>• Lojas de Atendimento

INFORMACOES GERENCIAIS
- Histbrico de Consumo
» Histbrico de Pagamento
SAIR

https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/consultarHistoricoConsumo/histCons.do
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Ag§ncia Eletronica

08/10/2020

Agenda Web
- J

Client©

Consultar Historico de Pagamento

Demonstrativo UC Geradora
I Dados Cadastrais
Registrar Autoteitura

| Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
| CNPJ: 83901983000164
| Seu Codigo: 20:09190

MINHACONTA
» Inicio
» Atuaiizar Dados Cadastrais
>• Segunda Via da Fatura

| Endereso: AV GETUUO DORNELES VARGAS, 1403 - N SL 0206 ED DOM RICARDO
| Cidade: CHAPECO - SC
| Telefone: 4830277000
j

| Celular: 48996282222
| Fax:
j E-mail: licitacao1@crcsc,org.br;licitacao2@crcsc.org.br
I E-mail de envlo da fatura: Cliente nao possui cadastro, para cadastrar clique aqui
: Situagao atual da Unidade Consumidora: LIGADA

» Consultar Debito
» Pagamento de Fatura
*> Fatura por e-mail
» Parcelamento de Debitos

Informaqao das datas e valores de faturas pagas nos ultimos 60 meses, oferecendo a voce, cliente, maior controie de
pagamento das faturas de energia elStrica.

Clique no mes de referenda para imprimir a fatura

» Recibo de QuitagSo
UC

Mes
Referenda

Situa$ao

Data de

Data de

Vendrnento

Pagamento

Valor Emissao

Valor Pago

*> Alterar Data de Vencimento
20109190

09/2020

Pendente

10/11/2020

R$ 92,82

20109190

08/2020

Pendente

10/10/2020

RS 132,95

20109190

07/2020

Pago

10/09/2020

10/09/2020

RS 130,16

R$ 122,92

20109190

06/2020

Pago

10/08/2020

10/08/2020

RS 125,04

R$ 118,09

CONSULTAS

20109190

05/2020

Pago

10/07/2020

09/07/2020

R$ 93,04

R$ 87,86

» Lojas de Atendimento

20109190

04/2020

Pago

10/06/2020

10/06/2020

R$ 21,32

R$ 20,14

» Datas de Leitura

20109190

03/2020

Pago

10/05/2020

08/05/2020

R$ 97,67

R$ 92,22

» Datas de Corte

20109190

02/2020

Pago

10/04/2020

13/04/2020

RS 140,24

RS 132,42

20109190

01/2020

Pago

10/03/2020

10/03/2020

RS 128,14

RS 121,00

20109190

12/2019

Pago

10/02/2020

10/02/2020

R$ 72.79

R$ 68,75

» Religar Unidade
» Desligar Unidade
•> Contrato de Adesao

INFORMAgOES GERENCIAIS
» Historico de Consume
» Historico de Pagamento

1 a lOde 59

1 I2|3|4|5|6

Aten?ao-

SAiR
Por favor, anote o numero da Solicitagao de Servigo (SS): 01-20206373835498-1.

https;//agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/consultarHistoricoPagto/consultarHistoricoPagto.do
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Agencia Eletronica

08/10/2020
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Agenda Web

Celese

.rr_

Cliente

IxSyu:* j,,

Consultar Historico de Pagamento

Demonstrative UC Geradora
Dados Cadastrais
Registrar Autoleitura
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83901983000164
MINHA CONTA

•> inicio
Atualizar Dados Cadastrais
» Segunda Via da Fatura

Seu C6digo: 20109190
Endere?o: AV GETULIO DORNELES VARGAS, 1403 • N SL 0206 ED DOM RICARDO
Cidade: CHAPECO - SC
Telefone: 4830277000
Ceiular: 48996282222
Fax:
E-mail: licitacao1@crcsc.org.br:licitacao2@crcsc.org.br
E-mail de envio da fatura: Cliente nao possui cadastro, para cadastrar clique aqui
Situaqao atual da Unidade Consumidora: LIGADA

» Consultar Debito
» Pagamento de Fatura
*» Fatura por e-mail
» Parcelamento de Debitos

Informacao das datas e valores de faturas pagas nos ultimos 60 meses. oferecendo a voce, cliente, maior controls de
pagamento das faturas de energia elStrica.

Clique no mes de referenda para imprimir a fatura

» Recibo de Quita^So
UC

Mes
Referenda

Situate

Data de

Data de

Veneimento

Pagamento

Valor Emlssao

Valor Pago

«> Alterar Data de Veneimento
20109190

11/2019

Pago

10/01/2020

12/12/2019

RS 108,66

R$ 102,62

20109190

10/2019

Pago

10/12/2019

07/11/2019

RS 107,14

RS 101,18

20109190

99/2019

Pago

10/11/2019

07/11/2019

R$ 120,82

R$ 114,08

20109190

08/2019

Pago

10/10/2019

09/10/2019

RS 184,45

RS 174,14

CONSULTAS

20109190

07/2019

Pago

10/09/2019

10/09/2019

RS 182,58

RS 172,38

» Lojas de Atendimento

20109190

06/2019

Pago

10/08/2019

09/08/2019

RS 131,53

RS 124,20

» Datas de Leitura

20109190

05/2019

Pago

10/07/2019

09/07/2019

RS 127,53

RS 120,44

» Datas de Corte

20109190

04/201S

Pago

10/06/2019

10/06/2019

R$ 95,67

R$ 90,36

20109190

03/201S

Pago

10/05/2019

09/05/2019

R$ 93,68

R$ 88,47

20109190

02/2019

Pago

10/04/2019

10/04/2019

RS 171,93

RS 162,34

» Religar Unidade
» Desligar Unidade
» Contrato de Adesao

INFORMA^OES GERENCIAIS
» Histdrico de Consume
>* Historico de Pagamento

11 a 20 de 59

*4

1 I2|3|4)5|6 ^

Atencao

SAIR
Por favor, anote o niimero da Solicitaqao de Servigo (SS): 01 -20206373835498-1.

https://agenciaweb.celesc.com.br/AgendaWeb/consultarHistoricoPagto/listaHistoricoFaturas.jsp7d-1335161-p=2
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Certiflcado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrigao:
Razao
Social:
Endere^o:

08.336.783/0001-90
CELESC DISTRIBUICAO S A
AV ITAMARATI 160 BLOCOS A1 B1 E B2 / ITACORUBI / FLORIANOPOLIS
/SC/ 88034-900

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.
Validade: 19/10/2020 a 17/11/2020
Certificagao Numero: 2020101903571730217135
Informagao obtida em 28/10/2020 14:46:54
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Visto

8

Pagina 1 de 2

<?•
PODER JUDICIARIO
JUS T X Q.A 00 TRABAL.HO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Visto

Nome: CELESC DISTRIBUICAO S.A {MATRIZ E FILIAIS) .
CNPJ: 08.336.783/0001-90
Certidao n°: 21432188/2020
Expedipao: 02/09/2020, as 10:59:29
Validade: 28/02/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que CELESC DISTRIBUICAO S.A (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.336.783/0001-90, CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigagoes estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com debito
garantido ou exigibilidade suspense:
0007200-63.1992.5.12.0007 - TRT 12a Regiao *
0002242-84.2013.5.12.0011 - TRT 12a Regiao *
0000160-12.2015.5.12.0011 - TRT 12a Regiao *
0000799-21.2015.5.12.0014 - TRT 12a Regiao *
0001402-94.2015.5.12.0014 - TRT 12a Regiao *
0038100-24.1996.5.12.0028 - TRT 12a Regi&o *
0000320-23.2015.5.12.0048 - TRT 12a Regiao *
0000322-90.2015.5.12.0048 - TRT 12a Regiao *
0010115-32.2015.5.12.0055 - TRT 12a Regiao *
* Debito garantido por depqsito, bloqueio de numerario ou penhora
de bens suficientes.
Total de processes: 9.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrative 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, agencies 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.
INFORMACAO IMPORTANTE
Duvidas e sugestdso: cndtOtst.jus.br

Certidao nQ 21432188/2020. Pagina 2'de 2
S'

PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO
A Certidao Positiva de Debitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da' negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidagao das Leis do
Trabalho) , atesta a -existencia. de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidao no. Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por deposito, bloqifeio de numerario1 ou penhora de bens
suficientes.

Duv.idas e sugestdes : cndt^tst. jus .br

»!

! MINISTERIO DA FAZENDA
|! Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

certidAo positiva com efeitos de negativa de

DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTO
FEDERAIS E A DfVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

"\

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes
de execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins
de certificagao da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:59:45 do dia 28/10/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/04/2021.
Codigo de controle da certidao: 7E82.5E27.5D11.237D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Jo

CRC
i ■

Parecer 029/20/DIR
Em 29 de outubro 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 2020/000091 - Contratagao visando fornecimento de energia eletrica para
Delegacia Regional de Chapeco, SC.
Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD)
2020/0000091 de 28 de outubro 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)
2020/0000091;
Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e
conformidade do CRCSC exarado em 28 de outubro 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

^ Assinado de forma digital por
AfLEBER DIAS:01456438913

DIAS:01 45643891/3 D^os:2020.10.2909:05:20-03’00'
Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

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

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

29/10/2020

£cVTA^

ENC: Fornecimento de energia Macros

9>
5r

Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Qua, 28/10/2020 16:07

V.1"

”

-

X)

’

Proc&rfn. _Co l
o
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>; CPL - CRCSC <cpl@crcsc.org.br>; Alexandra^©mewsto
• - CRCSC <coordenador.relacionamento@crcsc.org.br>
ll 7 anexos (2 MB)
Consu’mo Chapec6.pdf; Pagamento Chapeco 1.pdf; Pagamento Chapeco 2.pdf; DOCUMENTO FORMALIZA^AO.pdf; CNDTRABALHISTA-CELESC.pdf; CND-UNIAO CELESC.pdf; CND-FGTS-Celesc.pdf;

Sr. Diretor
Considerando prevista a manutengao da contratagao no Plano de Trabalho e Orgamento
2020, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;
Considerando contratagao adequada as necessidades efetivas para o atingimento dos
objetivos da Entidade;
Considerando a necessidade da formalizagao de procedimento administrative legal de
contratagao na administragao publica;
Com proposito de agregar valor ao processo interne de contratagoes, apoiando assim a
gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao,
justificativa e disponibilidade orgamentaria.
Ato continue, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Depto de Infraestrutura com cbpia a Coordenagao de Registro e Relacionamento, Delegacia
de Chapeco e a esta Coordenagao de Governanga.
Valor medio mensal conforme historico de consume anexo.

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.
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^iObseryagao

1
” ^ANOTE^O;cf!L0HiN^q®TERM(IRbMD&^
.:

I

ii^Qp

;

'.:

t

................. :v

’■•i

i.!

mLI

•v

Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto

Hfiiitt

Coordenador de Governanpa e Conformidade
Contador GRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.Qovernanca@crcsc.oro.br
| http://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianbpolls • SC • CEP: 88015-710
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De: Edevilde Mecca - CRCSC <relacionamentoll@crcsc.org.br>
Enviado: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 14:48
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca(S)crcsc.org.br>
Assunto: ENC: Fornecimento de energia Macros
Boa tarde!
Segue documentos
Faltou certidao FGTS , esta dando
Atenciosamente,
Edevilde Mecca

*»*«******«>
*55 m 3323-9200
relacionamenloUQcrcsaorg^r

http://www.crcsc.oro.br

..................... 'dfeiwrtAWrAiiftiAV
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De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 11:40
Para: Edevilde Mecca - CRCSC <relacionamentoll@crcsc.org.br>
Assunto: Fornecimento de energia Macros

Visto

Bom dia,
Estamos formalizando a contratagao do fornecimento de energia eletrica das Macros Delegacias.
Anexo segue o modelo do Documento de Formalizagao da Demanda, que deve ser preenchido com
as informagoes de cada Macro, o historico de consumo e de pagamento de cada unidade, bem
como as certidoes de regularidade fiscal da Celesc.
A DFD junto as certidoes e o historico de consumo e pagamento, devem ser encaminhados ao
Martinho para aprovagao, conforme orientagao do Manual de Compras.
Qualquer duvida estamos a disposigao.

Atenciosamente,
Pamela Quart Araujo Parizotto

CRCSC

Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacaol @crcsc.oro.br | http://www.crcsc.orQ.br
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N° Pr
Visto

De: Comissao Permanente de Licitapoes
Florianopolis, 29 de outubro de 2020
Para: Diretor de Administrapao e Infraestrutura

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

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

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

da Lei 8.666/1993, por entender que a contratagao
por meio de dispense de licitagao, aldm de ser
menos buroctetica, traz economia em fungao da
nao-obrigatoriedade da pubiicagao no DOU.
O art. 25, l, da Lei 8.666/1993, permite a
inexigibilidade da licitagao, quando hA inviabilidade
de competigao para aquisigao de materiais, ou
generos que sd possam se fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusive.
No caso da Chesp, apesar de ser a unica
provedora de energia eldtrica para a regiao, a Lei de
Licitagoes, em seu inciso XXII do art. 24, traz
disposigoes especlficas quanto a contratagao de
servigos de fornecimento de energia etetrica.
Portanto, trata-se de falha formal sem a incid§ncia
de dano ao erdrio, devendo-se, por ocasiao de
mdrito, apenas determinar a DRT/GO que, nos
casos de contratagao de energia eletrica, o faga
com dispensa de licitagao nos termos do art. 24,
inciso XXII, da Lei 8.666/1993.
Portanto, embora ainda nao se tenha instaurado efetiva competigao no mercado
energetico, o ehtendimento na jurisprudencia e que a Administragao deve observar a regra
especifica do inciso XXII, do art. 24, da Lei 8.666/93, pois, com o advento de hipotese
especlfica de dispensa de licitagao, teria se extinguido o fundament© legal para
contratagao por inexigibilidade. Desta forma, a Administragao devera contratar servigo de
fornecimento de energia eletrica por dispensa de licitagao, ainda que exista apenas urn
fornecedor para o referido objeto
#

Diferentemente dos demais objetos contratados pela administragao publica, que
prolbe a contratagao por prazo indeterminado, a aquisigao de fornecimento de energia
eletrica pode ser contratada por prazo indeterminado, por se tratar de servigo essencial e
continuo.
Nessa esteira e importante observarmos a INSTRUQAO NORMATIVA N° 5, DE 26
DE MAIO DE 2017, que dispoe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagao de servigos sob o regime de execugao indireta no ambito da Administragao
Publica federal direta, autarquica e fundacional. Em seu art. 15, estabelece que:
Art. 15. Os servigos prestados de forma contlnua sao
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a
necessidade publica de forma permanente e contfnua,
por mais de urn exercicio financeiro, assegurando a
integridade do patrimonio publico ou o funcionamento das
atividades finallsticas do orgao ou entidade, de modo que
sua interrupgao possa comprometer a prestagao de urn
servigo publico ou o cumprimento da
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missao institucionaf.
Sobre a contratagao por prazo indeterminado a IN 05/2017 em seu anexo IX, 1.1
autoriza a vigencia por prazo indeterminado, conforme segue:
Anexo IX, 1.1-0 drgao ou entidade poderS estabelecer
a vigencia por prazo indeterminado nos contratos em que
seja usuciria de servigo publico essencial de energia
etetrica, 6gua e esgoto, servigos postais monopolizados
pela empresa brasileira de correios e tetegrafos e ajustes
firmados com a imprensa nacional, desde que no
processo da contratagao estejam explicitados os motivos
que justificam a adogao do prazo indeterminado e
comprovadas, a cada exercicio financeiro, a estimativa de
consume e a existencia de previsao de recursos
orgamenterios.
Desta forma e posslvel concluir que aquisigao de fornecimento de energia eletrica
deve ser realizada de forma direta, pordispensa de licitagao fundada no art. 24, Inciso XXII
e atraves de contrato com prazo indeterminado, por se tratar de servigo essencial para o
funcionamento do CRCSC.
Cumpre observer a INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020,
a qual dispoe sobre o procedimento administrative para a realizagao de pesquisa de
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.
Importante utilizar da inteligencia do art. 6°, § 1°, da IN 73/2020, transcrito abaixo:
Art. 6° Serao utilizados, como m£todos para
obtengao do prego estimado, a m§dia, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde
que o cdlculo incida sobre urn conjunto de tres ou mais
pregos, oriundos de urn ou mais dos parametros de que
trata o art. 5°, desconsiderados os valores inexequlveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados.
§ 1° Poderao ser utilizados outros criterios ou
m^todos, desde que devidamente justificados nos autos
pelo gestor responscivel e aprovados pela autoridade
competente.
O processo sera instruido sem orgamento, pois a Agencia Nacional de Energia
Eletrica (Aneel) e quern determine a tarifa que os consumidores pagam pelo servigo de
energia eletrica. Alem disso, a tarifa tambem contem impostos e tributes, estabelecidos
por leis federais, estaduais e municipais. A empresa distribuidora de energia, apenas cobra
do consumidor e repassa os valores a quern de direito. Portanto, os valores podem variar
dependendo do consume e regiao, historico de consume e pagamento anexos ao
processo.
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Cabe ressaltar ainda o § 3° inciso I do art. 62 da Lei 8666/93 que institui:

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

Por tratar-se de uma dispensa que apresenta caracterlsticas proprias,
predominantemente regidas por normas do direito privado, e no caso em tela
pela Resoluqao n° 414, de 09/09/2010, da Agenda Nacional de Energia Eletrica - ANEEL,
o Termo de contrato sera substituido pelo Termo de Adesao.

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

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Visto

DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Governangae Conformidade desta casa,
somado ao
cpmunicado
da Presidente
da
Comissao
Permanente
de
Licitagoes, referente ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO
DELEGACIA
DE
CHAPECO; AUTORIZO abertura
de Processo Administrative
de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 29 de outubro de 2020.

RUBIA AliBERS MAGALHAES
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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1;
PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 57/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispensa de Licitagao n° 57/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 29 de outubro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Visto

Da: Comissao Permanente de Licitapao
Para: Departamento de Contabil-Financeiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 ^ DISPENSA DE LICITAQAO 57/2020
Senhor Contador,
Favor realizar
reserva
orgamentaria para
atender
solicitagao do Departamento
de Relacionamento e Registro, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.

dbjetb: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO DELEGACIA DE CHAPECO
VALOR TOTAL
] ^v
VALOR MENSAL ESTIMATIVO
(MEDIA DOS ULTIMOS 12
ESTIMATIVO (MEDIA DOS REGULARIDADE
ULTIMOS 12 MESES)
|
; FISCAL
EMPRESA
MESES)
CELESC
distribuicao S.A
R$ 104,16
R$ 1.249,97
REGULAR

. 4

i ■

Florianopolis, 29 de

•o de 2020

PAMELA QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Sistema de Controle Or^amentario
NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA
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Data : 30.10.2020
16:24
Hora :
08 ~
:so Po

I ^30
iO
O

Pn

o

Visto
Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

418

2020

30.10.2020

PA75DL57/20

Descri$ao da Conta

Conta de Despesa
6.3.1.3.02.01.032

Projeto

SERVigOS DE ENERGIA ELETRICA

SubProjeto

5008-MODERNIZA^AO E

Historico da Reserva

Valor Total da Reserva

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA REGIONAL
DO CRCSC EM CHAPECO NO PERfODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.
900,00

/

Valor por Extenso
Novecentos Reals

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

176.000,00

173.200,00

900,00

1.900,00
i&f'WW*-.- •

, 30 de Outubro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presldente do CRCSC

Assinado por
HERMELINDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 30/10/2020
19:30:23 +00:00

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 30/10/2020
19:31:03 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 30/10/2020
19:48:13+00:00

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

• •* .
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Visti

PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 57/2020

Consideragoes:
Considerando a necessidade descrita, foi feita a Nota de Reserva Orgamentaria na
conta 6.3.1.3.02.01.032 -SERVIQOS DE ENERGIA ELETRICA, N°418 no valor de
R$ 900,00, referente aos meses do atual exerclcio financeiro, podendo prosseguir o
processo de contratagao.
7

HERMELINDO OUNIOR SOARES
Setor 6ontabilidade
30/10/2020

1/

Encaminhamento a Vice-Presidente de Administragao e Finangas:

RAQUEL DE 0AS$IA SOllZA SOUTO
Vice-presidente de Adm. e Finangas
Deacordo 30/10/2020
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CONSELHO REQONAL DE COKTABQJDADE
DE SANTA CATARINA

PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Estabelece limites
e instancias de
governanga
para
a
contratagao
e
pagamento de bens e 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.°
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 Interno 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° Pica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:

.RESPONSAVEL

DESPESA
Aprovar o Termo de
Referencia / Projeto
Basico
Autorizar o Pedido de
Contratagao nos casos
de registro de pregos

Qualquer Valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer Valor

Presidente do
CRCSC

: :RESPONSAVEL:-V
SUBSTITUTO 1
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

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

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Autorizar o termo de
abertura de process© de
licitagao para
contratagao de bens e
servigos

il

Ate R$ 17.600,00
Acima de R$ .
17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura
Presidente do
CRCSC

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

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
situagoes do art. 24 da
Lei 8666/93)

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de
Registro de Pregos

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Assinar contratos de
aprendizagem e termos
de estagio

Qualquer valor

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ratificar a inexigibilidade
de licitagao

Homologar/revogar/
anular licitagoes
Decidir recurso
administrativo das
licitagoes

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

Aprovar o Pedido de
Renovagao Contratual

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

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

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Acima de
R$ 1.430.000,00

Ate R$ 17.600,00

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

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

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

Autorizar a ordem de
debito no sistema
bancario

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

Demonstragoes
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
Departamento

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CS? 88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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Contabil-financeiro
Margem Consignavel dos
Funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Aprovagao suprimento
de fundos

Valor limite por
suprido
estabelecido em
Portaria

Diretor de
Administra$ao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Presidente 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
sessoes de julgamento e
demais providencias

Analisar as
demonstragoes
contabeis das empresas
licitantes

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

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

Vice-Presidente de
Fiscalizagao, Eztica e
Disciplina e, na
ausencia

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

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

Art. 3° Em todos os documentos que dao suporte a despesa deve constar,
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificagao da pessoa (nome e cargo)
que esta autorizando.
Art. 4° O presidente, Vice-presidente ou funcionario nao pode aprovar as
despesas emitidas em seu nome.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -QER88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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CRCS
CONSEUO REC3CWAL DE CONTABIUDADE
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tera sua
validade ate dia 31/12/2021.
Art. 6° Fica revogada a Portaria CRCSC n.° 087, de 09 de agosto de 2019.

RUBIA ALBERS

A
______
MAGALHAES:503471 3691

•:

| Assinado de forma digital por RUBIA
AALBERS MAGALHAES:50347136915
Dados: 2020.07.0618:36:52 -OS'OO'

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente

.!■

!
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITASAO 57/2020
Assunto: Parecer Jundico.
Senhor Assessor Jundico,_
Encaminhamos
o
Processo Administrative 75/2020, tipo Dispensa de
Licitagao N° 57/2020; que tem por objeto a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE CHAPECO, 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, 30 de outubro de 2020._
Atenciosamente,_

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Floi ian6polis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.ore.br - www.crcsc.org.hr
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DC SAMTA CATARINA

Florianopolis, 03 de novembro de 2020
De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licita9ao

REF.: Parecer Processo Licitatorio N°. 75/2020
Dispensa de Licita^ao N° 57/2020

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer
relative ao processo em epigrafe, cujo objeto e a “CONTRATA^AO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA PARA A MACRODELEGACTA DE CHAPECO”
Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica
e aqueles relativos a flnalidade 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 adequaqao as necessidades da Administra^ao e as atribui9oes
conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo
opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contrata9ao a ser utilizada pela
Administragao. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a flnalidade do ato
administrativo, em favor do qual ha presun9ao de legitimidade/legalidade.
No que tange a forma, a contrataqao pode ser realizada por
dispensa da licitaqao, nos termos previstos pelo art. 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93.
Enfim, ratiflca-se, no que couber, os argumentos utilizados no
documento de solicitaqao de abertura deste processo, elaborado pela Presidente da Comissao
Permanente de Licitagao desta Casa, de modo a evitar tautologia.
Do exposto, com as considera96es/retifica9oes formuladas
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer.
Joao Gabriel Cardoso de Mello
Advogado
OAB/SC 38.535 JOAO

^ Assinado de forma
| digital por JOAO
^GABRIEL CARDOSO

GABRIEL
CARDOSO 0tiSfkLO
/ '' DadSs:"2020.11.04
MELLO
09:24:10-OB’OO1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 57/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAgAO E ADJUDICAQAO
Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO DELEGACIA
DECHAPECO
Prego total (anual): R$ 1.249,97
Fundamentagao: art. 24, incisoXXII.

Conforme autorizagao para abertura do processo do Diretor de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com o Parecer Jurldico, a comissao
permanente de licitagao conclui que.a contratagao dos servigos possui fundamentagao
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADO o objeto do presente
certame para CELESC DISTRIBUIQAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao(DOU): Publicado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): A publicagao esta dispensada (Portaria AGU n° 572 de
13/12/2011)..
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 04 de novembro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Florianopolis/SC - CP. 76- CEP 88015-710- Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpI@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

CRCSG
CONSELHO) REGIONAL DE CONTABMJDADE
DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 57/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamento no art. 24, inciso XXII da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa
CELESC DISTRIBUIQAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90, no valor de.R$1.249,97 (mil
duzentos e quarenta e nove reals e noventa e sete centavos), para atender o Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina, vez que o process© se encontra
devidamente instruldo.

Florianopolis, 04 de novembro de 2020.

RUBIA ALTERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC
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em razao de fato gerador por aus£ncia de registro no CAU e no CREA. (PJ). Art. 35, inciso^
X e XI - Res. CAU/BR n® 22. Caso haja interesse em apresentar recurso ao Plen^
CAU/PB da refenda decisao, o prazo sera de 10 dias a partir do recebimento da pr
comunica^ao, conforme previsto na Lei 9.784/99.
j

Financeiro/Contabil, Compliance, incluindo a Cessao de Direito de uso das Licen^as dos
Mddulos e a Presta$3o de Servi^os afins de instalagao, treinamento, de usuarios,
services de suporte t^cnico, manuten?ao, migra?3o e services de apoio estrat6gico.
Contratada: IMPLANTA INFORMATICA LTDA - CNPJ ns 37.994,043/0001-40. Valor total:

Joao Pessoa, 9 de novembro de 2020.
WASHINGTON DIONfSIO SOBRINHO
Coordenador da CEPEF-CAU/PB

R$ 1.870.352,58 (urn milhao, oitocentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e dois
reals e cinquenta e oito centavos). FUNDAMENTOS LEGAIS; Inciso IV, do artigo 57 da
Lei 8.666/93.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA
CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO
Processo CFT N8 0026/2020. Contrato n» 0010/2020. Adesao de ARP. Objeto: Contrata?ao
de Empresa Especiaiizada para planejamento, organizagao e a reaiiza;ao de eventos e
correlates para 0 Conseibo Federal dos T6cnicos Industrials em todo territdrio nacional, sob
demanda, em proveito dos Consetho Federal dos Tecnicos Industrials. Contratada: GOLDEN
SOLUTES E ENTRETENIMENTO - CNPJ n': 26.751.770/0001-60. Valor total: R$ 766.685,00
(setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reals). FUNDAMENTOS
LEGAIS: Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Oecreto nS 7.892/2013 e alteragSes pelo
Decreto ne 9.488/2018.

AVISO DE DISPENSA DE UCITA£AO N» 8/2020
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA faz saber
do processo de Dispense de Licita;ao para contrata;ao abaixo especificada, conforme
preceitua o artigo 24, inciso XVI, da Lei n2 8.666/93. OBJETO: Contrata?ao do Servi'50
Federal de Processamento de Dados - SERPRO para fornecimento de services de nuvem
publica (laaS) ao CAU/SC. CONTRATADA: Servi^o Federal de Processamento de Dados SERPRO, CNPJ: 33.683.111/0001-07. Processo Administrative Ne 021/2020. DOTA?AO
Despesas
com
ORtAMENTARIA:
Conta
de
despesa:
6.2.2.1.1.01.04.04.020
Telecomunica?des e Centro de Custo: 6.02.02 - GERAF - Gestao Administrative do CAU/SC.
Valor Global (anual): R$ 13.243,20 (estimado). DATA: 18/11/2020.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
O PRIMEIRO TERMO ADITIVO Processo CFT N2 0045/2019. Termo Aditivo do Contrato n*
0017/2019. Objeto: PrestafSo de services de Plano de Saude. Contratada: Central Nacional
Unimed - Cooperativa Central - CNPJ
02.812.468/0001-06. Valor total: R$ 350.621,46
(trezentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e urn reals e quarenta e seis centavos).
FUNDAMENTOS LEGAIS: Inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

DANIELA PAREJA GARCIA
Presidente do CAU/SC

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SANTA CATARINA

O PRIMEIRO TERMO ADITIVO Processo CFT N2 0045/2019. Termo Aditivo do Contrato n*
0018/2019. Objeto: PrestafSo de services de Plano Odontologico. Contratada: Hapvida
Assistencia Medica - CNPJ ns 63.554.067/0001-98. Valor total: R$ 8.034,00 (oito mil e trinta
e quatro reals). FUNDAMENTOS LEGAIS: Inciso li, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO N« 10/2020
Esp6cie - Contrato Na 10/2020, firmado em 13/11/2020, em consequencia do Processo
Administrative N* 476916.000536/2020-12, Contratante:
Conselho Regional de
Administracso de Santa Catarina. Contratada: PICTURE INFORMATICA EIREU. Objeto:
Sistema de videoconferencia para 0 CRA-SC. Valor: R$ 860,00 Vigencia: 13/11/2020 &
12/11/2021. Fundamentacao Legal: Lei Na 8.666/93.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA
EDITAL DE NOTIFICAQAO

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 33 REGIAO
Interessado: MOREIRA DE MORAI5 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.252.862/0001-28 Protocolo: 956526/2019.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU/PB. atraves da
Comissao de Exerdcio Profissional, Ensino e Formacao-CEPEF-CAU/PB, conforme previsao
do art. 43 da resolucao na 22 do CAU, notifica a empresa acima identificada, que se
encontra em local incerto e nao sabido, na ocasiao do envio da notificacao sobre emissao
da notificacSo N® 1000084279 / 2019, lavrado em 20/05/2019, pela agente de fiscalizacao
Mariane Lourenco Damaso (Matrfcula: 001783), cuja fundamentacao legal Artigo 72 da Lei
12.378/2010 e inciso XI e XI! do art. 35 da Resolucao 22 do CAU.
Indicamos ainda 0 prazo de 10 (dez) dias para que efetue 0 pagamento da
multa e regularize a situacio ou, caso haja interesse, apresente defesa S CEPEF-CAU/PB.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 2014/005813. CONTRATANTE: Conselho Regional de Biologia - 32 RegiSo.
CONTRATADO: Coelho Silva Advogados Associados. CNPJ: 91.343.962/0001-07. OBJETO:
Assessoria Jurfdica. BASE LEGAL: Let 8666/93 - Art.57, §42. DOTA^AO OR^AMENTARtA:
6.3.1.3.02.01.003 PRAZO: 03 meses. Valor mensal: R$ 4.779,44

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARA
EDITAL DE NOTIFICACAO

Jo3o Pessoa, 9 de novembro de 2020.
WASHINGTON DlONISIO SOBRINHO
Coordenador da CEPEF-CAU/PB

O Presidente do CRCPA, no uso de suas atribuicoes legais, considerando 0 lugar
incerto e nlo sabido dos Profissionais da Contabilidade e Pessoas Juridicas, com seus
respectivos processes: VALDENIR SILVA DE MENEZES, PA-012821/0 - PROC. 2016/000101;
V S DE MENEZES ASSESSORIA CONTABIL-ME, PJ-010902/K - PROC. 2016/000102; A J A
ASCENCAO-EPP, PJ-011352/K - PROC. 2019/000057, M. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA,
PJ-008257/K - PROC. 2019/000052; MARCIO NAZARENO VASCONCELOS LAMEIRA, PA009896/0 - PROC. 2019/000084; IOLANDA MASSIAS DE CARVALHO, PA-017566/O - PROC.
2018/000122; ALEXANDRE MARTINS ANAISSI, PA-0017317/0 - PROC. 2018/000082;
ANTONIO COLLARES ANAISSI NETO, PA-017456/O - PROC. 2018/000084; ANAISSI & NUNES
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, PJ-011388/K - PROC. 2018/000085, cientifica
que a partir desta data, flea concedido o prazo de 15(quinze) dias, para interporem
RECURSO ao CFC, na forma disposto no artigo 65 da Resolucao CFC n2l.309/2010, ou
10{dez) dias, para protocolarem PEDIDO DE RETIFICACAO, na forma disposto no §5° do art.
8' e art. 63 da Resolucio CFC n“l.309/2010.

EDITAL DE NOTIFICACAO
Interessado: THAYNA GALVAO DOS SANTOS SARAIVA
CPF: 102.170.724-45 - Processol37/2018-CEPEF-CAU/PB - Protocolo: 759145/2018.
0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU/PB, atraves da
Comiss3o de Exercicio Profissional, Ensino e Formacao-CEPEF-CAU/PB, conforme previsao
do art. 43 da resolucao n® 22 do CAU, notifica a profissional acima identificada, que se
encontra em local incerto e nao sabido na ocasiSo do envio da notificacao N2 1000072971
/ 2018, lavrado em 13/12/2019, pela agente de fiscalizacao Mariane Lourenco Damaso (
Matrfcula: 001783 ), cuja fundamentacao legal Artigo 72 da Lei 12.378/2010 e inciso Vll do
art. 35 da Resolucao 22 do CAU.
Indicamos ainda o prazo de 10 (dez) dias para que efetue 0 pagamento da
multa e regularize a situacio ou, caso haja interesse, apresente defesa a CEPEF-CAU/PB.

FABRlCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente

Jo3o Pessoa, 9 de novembro de 2020.
WASHINGTON DIONfSIO SOBRINHO
Coordenador da CEPEF-CAU/PB

EDITAL DE NOTIFICACAO
O Presidente do CRCPA, no uso de suas atribui;6es legais, considerando o lugar
incerto e n3o sabido da Pessoa Fisica com seus respectivos processes: ELI^ZER BATISTA
SILVA, PF-062253/K - PROC. N”2020/000006, cientifica que a partir desta data, fica
concedido, 0 prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem DEFESA, na forma disposto no
§5° do art. 8’ e art. 42 da Resoiu?ao CFC nsi.309/2010.

AVISO
DECISAO DA COMISAO DE ORGANIZACAO E FINANCAS DO CAU/PB- COAPFI-CAU/PB
Interessado: LEONARDO VALVERDE CARNEIRO
Processo: 115/2019- Protocolo 925047/2019
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU/PB, com sede na Av.
Guarablra, 1200, sala 302, Manaira, Joao Pessoa-PB, atraves da Comlssio de Organizagio,
Pianejamento e Finanfas, COMUNICA o(a) profissional (empresa) acima identlficado(a),
sobre 0 teor da decisSo, conforme Delibera?ao 043/2019-COAPFI-CAU/PB. Caso haja
interesse em apresentar recurso ao PlenSrio do CAU/PB da referida decisao, 0 prazo sera
de 10 dias a partir do recebimento da presente comunica^So, conforme previsto na Lei
9.784/99.

FABRfCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente
AVISO DE PENALIDADE
O Presidente do CRCPA, no uso de suas atribui?6es legais, faz saber que 0
Profissional da Contabilidade: MIKHAIL DA SILVA CARVALHO, PA-017989/O; considerando 0
tr§nsito em julgado do processo etico-disciplinar de N®: 2016/000159, foi PENAUZADO
COM CENSURA PUBLICA, na forma do disposto no artigo 72, inciso III, da Resolucao CFC
nei.309/2010.

Joao Pessoa, 9 de novembro de 2020.
SILVIA REGINA MUNIZ M. H. DOS SANTOS
Coordenadora da COAPFI-CAU/PB

FABRlCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA

AVISO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

DECISAO DA COMISAO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DO CAU/PB
Interessado: M 2 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Processo: 020/2017-CPFI.
Protocolo: 536517/2017.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU/PB, atraves da Comissao de
Planejamento e Finan;as - CPFI, considerando a apreciajao do processo acima enumerado,
considerando os termos da Lei Complementar 105/2017, considerando os termos da
RESOLUC&O N* 121 E 133 do CAU/BR, considerando que a interessada nao foi localizada no
enderefo de cadastre, e 0 nao cumprimento da notificacao pessoal, comunica que 0
pedido apresentado no processo junto ao CAU/PB foi INDEFERIDO, conforme DeliberacSo
053/2017. Caso haja interesse em apresentar recurso ao PlenSrio do CAU/PB da referida
decisao, 0 prazo seri de 10 dias a partir do recebimento da presente comunicacao,
conforme previsto na Lei 9.784/99.

AVISO DE DISPENSA DE LICfTACAO
A Sra. Rubia Albers Magalhaes, presidente do CRC5C, no uso de suas atribuifoes
legais, ratifica o processo de dispensa de Licita^ao n® 57/2020, com base no artigo 24,
inciso XXII, da Lei ns 8.666/93, para contrata?ao da CELESC DISTRIBUIfAO inscrita no CNPJ
sob 0 n2. 08.336.783/0001-90, cujo escopo 4 a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELIiTRICA
PARA MACRO DELEGACIA DE CHAPEC6.
Florianopotis, 18 de novembro de 2020.
RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

Joao Pessoa, 19 de novembro de 2020.
SILVIA MUNIZ M. H. DOS SANTOS
Coordenadora da CPFI-CAU/PB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SAO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO

ESP6CIE:

na.

051/2020.

PROCESSO:

Compras

n®

083/2020.

OBJETO:

Contrata?3o de empresa para execuclo das obras do sistema de prote?So contra
descargas atmosfericas e ilumina$3o de emergSncia. CONTRATADA: MARAPUAN
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-EPP. VIGENCIA: 130 (cento e trinta) dias contados a

DECISAO DA COMIS&O DE EXERDCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMApfo DO CAU/PB- CEPEF-CAU/PB
Interessado: Lobo Empreendimentos lmobili3rios EIREU - CNPJ: 29.987.357/0001-97.
Processo: 126/2018 - Protocolo 775796/2018
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU/PB, com sede na Av.
Guarablra, 1200, sala 302, Manaira, Joao Pessoa-PB, atraves da Comissao de Exercicio
Profissional, Ensino e Forma^ao, COMUNICA o|a) profissional (empresa) acima
identificado(a), sobre o teor da decisao da CEPEF, conforme Deiiberafao 078/2019-CEPEF,
Este documento pode ser verificado no enderefo eletrdnico
hl!p://vvww.in.gov.br/autenticldade.lumi, pelo codigo 033020201120001-12

Contrato

partir de 23 de novembro de 2020. VALOR: R$ 526.473,13 (quinhentos e vinte e seis
mil, quatrocentos e setenta e tres reals e treze centavos). DATA DE ASSINATURA: 19
de novembro de 2020.
142

Oocumento asslnado dlgiialmente conforme MP n8 2.200-2 de 2-1/08/2001,
due insiitui a Infraestiutura de Chaves Piiblicas Brasllelra - ICP-8rasll.
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PORTARIA CRCSC N.° 132, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa CELESC
DISTRIBUigAO S.A
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, capitulo V da IN MPDG 05 de 25 de maio de 2017, determina
o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao dos contratos, por representante da
Administragao especialmente designado,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, como Gestor e Fiscais
de Contrato, para responder pela gestao, acompanhamento, fiscalizagao e avaliagao da
execugao do(s) seguinte(s) contrato(s):
Gestor:
Fiscal Titular:
Fiscal Substitute:
Contrato n.°
Contratado:
Objeto:
Valor estimative
anual

#

JHONATAN ALBERTO COSTA
Matn'cula: 254
ALEXANDRA SOMER
Matricula: 10
MARI ELI TONELLO
Matricula 185
1107
Vigencia: I CONFORME CONTRATO
CELESC DISTRIBUIGAO S.A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MACRO
DELEGACIA DE CHAPEC6
R$ 1.249,97

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;

Este documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaluras acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/VaiidarDocumento_Codigo.aspx e informe o codigo 5ZR8-74XM-ZR874WJT
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III. conhecer a descrigao dos servigos a serem executados e acompanhar a
sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos materials,
equipamentos e contingente em quantidades compativeis e suficientes para que seja
mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solugao de eventuais
problemas verificados;
IV. verificar o cumprimento do objeto e demais obrigagoes pactuadas,
especialmente o atendimento as especificagoes atinentes ao objeto e a sua garantia, bem
como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo
executado e registrando os pontos 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 vi'cios 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 funcioncirios, dentre outros.
VIII. estabelecer prazo para corregao de eventuais pendencias na execugao
do contrato e informar a autoridade competente ocorrencias que possam gerar dificuldades
a conclusao do servigo, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados (desfazimento, ajuste ou corregao);
IX. zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento etico, probo e cortes, observando rigorosamente os principios legais e
eticos em todos os atos inerentes as suas atribuigoes, agindo com transparencia no
desempenho das suas atividades;
X. comunicar o gestor, em tempo habil, quaisquer ocorrencias que
requeiram decisoes passiveis de aplicagao de penalidades e/ou rescisao contratual, ou
providencias que ultrapassarem sua competencia, em face de risco ou iminencia de
prejuizo ao interesse publico;
XI. elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e em ordem
cronologica, em que constem o controle do saldo residual e as informagoes das determinagdes
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 cbdigo 5ZR8-74XM-ZR874WJT
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XIII. realizar a medi^ao 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 ap 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
editah'cia ou sem conhecimento do CRCSC;
XIX. avaliar a necessidade de readequagao contratual, caso sua execugao
nao esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando a autoridade
superior documento apontando as alteragoes necessarias, acompanhado das justificativas
pertinentes para celebragao de termo aditivo;
XX. verificar, quando da necessidade de a Administragao manter o servigo e
interesse na sua prorrogagao, informando sobre a qualidade da prestagao dos servigos e
eventuais ocorrencias existentes, encaminhando em seguida, ao Departamento de
Licitagoes e Contratos para continuidade dos tramites;
XXI. atestar, quando for o caso, para fins de restituigao da garantia, o
cumprimento integral de todas as obrigagoes contratuais, inclusive as trabalhistas e
previdenciarias.
Art. 4° O fiscal substitute sera responsavel pela fiscalizagao do contrato na
ausencia temporaria ou definitiva do fiscal titular.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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 cddigo 5ZR8-74XM-ZR874WJT
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VTRATO DE PRESTA^AO DE SERVICO PUBLICO DE ENERGIA ELETRICA PARA °
VSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B T
?) N° Prc/ei|ksc

^

0
O:

J?/
O

tifica9ao: 20109190 - Data initio de relacionamento UC/Cliente: 26/03/1996
Vic to
sumidor: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
^reQo: Av Getulio Dorneles Vargas, 1403 - N SI 0206 Ed Dom Ricardo CHAPECO - SC, CEP:
)0000
)ocumento: 83.901.983/0001-64
ELESC DISTRIBUICAO S.A., CNPJ n° 08.336.783/0001-90, com sede Av Itamarati, 160 - Cl
*4-400, doravante denominada DISTRIBUIDORA, em confomiidade com a Lei n° 8.078, de 11
nbro de 1990, e o consumidor identificado acima deste, doravante denominado CONSUMIDO
onsavel pela unidade consumidora tambem identificada acima, aderem, de forma integral, a este Contra
resta9ao de Servi90 Publico de Energia Eletrica para unidades consumidoras do Gmpo B, na forma de;
^pto de Adesao.
> DEFINigOES
ARGA INSTALADA: soma das potencias nominais dos equipamentos eletricos instalados na unida
umidora, em conduces de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW);
ONSUMIDOR: pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, legalmente representada, q
:ite o fomecimento de energia ou o uso do sistema eletrico a distribuidora, assumindo as obriga90
irrentes deste atendimento a(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s);
tISTRIBUIDORA: agente titular de concessao ou permissao federal para prestar o serviqo publico
ibui9ao de energia eletrica;
NERGIA ELETRICA ATIVA: aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa e
)watts-hora (kWh);
NERGIA ELETRICA REATIVA: aquela que circula entre os diversos campos eletricos e magneticos
ustema de corrente altemada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampere-reativo-hora (kvarh):
iRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com fomecimento em tensao inferior a 2
* Its (kV);
ICADOR DE CONTINUIDADE: valor que expressa a duraqao, em horas, e o mimero de intermpqo
ridas na unidade consumidora em um determinado periodo de tempo;
4TERRUPGAO DO FORNECIMENTO: desligamento temporario da energia eletrica para conservaqac
utenqao da rede eletrica e em situa9oes de casos fortuitos ou de forqa maior;
ADRAO DE TENSAO: niveis maximos e minimos de tensao, expresses em volts (V), em que
ibuidora deve entregar a energia eletrica na unidade consumidora, de acordo com os valores estabelecid
ANEEL;
/ONTO DE ENTREGA: conexao do sistema eletrico da distribuidora com a unidade consumidora e situ
j limite da via publica com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora;
’OTENCIA DISPONIBILIZADA: potencia em quilovolt-ampere (kVA) de que o sistema eletrico da
ibuidora deve dispor para atender aos equipamentos eletricos da unidade consumidora;
sUSPENSAO DO FORNECIMENTO: desligamento de energia eletrica da unidade consumidora, sempn
o consumidor nao cumprir com as suas obriga9oes definidas na Clausula Quarta;
FARIFA: valor monetario estabelecido pela ANEEL, fixado em Reais por unidade de energia eletrica ath
a demanda de potencia ativa; e
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sorios, incluida a subesta^ao, quando do fomecimento em tensao primaria, caracterizado pelaree^bimen
aergia eletrica em apenas um ponto de entrega, com medigao individualizada, correspondentVd iroraifex
umidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contiguas;
/ 4r
V2) N0'.^
VUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
_____ o.
instrumento contem as principals condi^oes da prestagao e utilizagao do servigo pub 1 ico*'dreS»erier^
ica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condigoes Gerais de Fomecimento de Enerj.
rica e demais regulamentos expedidos pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL.
VUSULA SEGUNDA: DOS PRINCIPAIS DIREITOS DO CONSUMIDOR
■ceber energia eletrica em sua unidade consumidora nos padrSes de tensao e de indices de continuida
aelecidos;
•r orientado sobre o uso eficiente da energia eletrica, de modo a reduzir desperdicios e garantir a seguran
ua utilizagao;
scolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela distribuidora para o vencimento
a;
ceber a fatura com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data do vencimento, exceto quando
r de unidades consumidoras classificadas como Poder Publico, Iluminagao Publica e Servigo Publico, cu
o deve ser de 10 (dez) dias uteis;
*pnder apenas por debitos relatives a fatura de energia eletrica de sua responsabilidade;
servigo de atendimento telefonico gratuito disponivel 24 (vinte e quatro) boras por dia e sete dias p
ana para a solugao de problemas emergenciais;
■r atendido em suas solicitagoes e reclamagoes feitas a distribuidora sem ter que se deslocar do Municip
; se encontra a unidade consumidora;
:r informado de forma objetiva sobre as providencias adotadas quanto as suas solicitagoes e reclamagot
icordo com as condigoes e prazos de execugao de cada situagao, sempre que previstos em normas
lamentos;
r informado, na fatura, sobre a existencia de faturas nao pagas;
ser informado, na fatura, do percentual de reajuste da tarifa de energia eletrica aplicavel a sua unida
;umidora e data de inicio de sua vigencia;
;er ressarcido por valores cobrados e pagos indevidamente, acrescidos de atualizagao monetaria e juros;
ser informado, por escrito, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade
ensao de fomecimento por falta de pagamento;
cer a energia eletrica religada, no caso de suspensao indevida, sem quaisquer despesas, no prazo maxir
04 (quatro) boras, a partir da constatagao da distribuidora ou da informagao do consumidor;
receber, em caso de suspensao indevida do fomecimento, o credito estabelecido na regulamentag
cifica;
ter a energia eletrica religada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras para a area urbana ou ■
renta e oito) boras para a area rural, observadas as Condigoes Gerais de Fomecimento;
ser ressarcido, quando couber, por meio de pagamento em moeda corrente no prazo maximo de ■
renta e cinco) dias, a partir da respectiva data de solicitagao ou, ainda, aceitar o conserto ou a substituig
.■quipamento danificado, em fungao da prestagao do servigo inadequado do fomecimento de enerj
ica;
receber, por meio da fatura de energia eletrica, importancia monetaria se houver descumprimento, p
: da distribuidora, dos padroes de atendimento tecnicos e comerciais estabelecidos pela ANEEL;
ser informado sobre a ocorrencia de interrupgoes programadas, por meio de jomais, revistas, radi
/isao ou outro meio de comunicagao, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) boras;
■;er informado, por documento escrito e individual, sobre as interrupgoes programadas, com antecedent
ima de 5 (cinco) dias uteis, quando existir na unidade consumidora pessoa que dependa de equipament
icos indisnensaveis a vida:

- -7
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di9oes Gerais de fomecimento de Energia Eletrica;
|uando da suspensao do fomecimento, ser informado das conduces de encerramento da relagadje.ffip'atu;
cancelar, a qualquer tempo, a cobranqa na fatura de contributes e doa9oes para entidadds (mfou'tr\
i90S executados por terceiros por ele autorizada;
|s
ser informado sobre o direito a Tarifa Social' de - Energia Eletrica - TSEE e sobre
edimentos para a obten9ao de tal beneficio, se for o caso;e
receber, ate o mes de maio do ano corrente, declara9ao de quita9ao anual de debitos do ano anterii
rentes ao consume de energia eletrica.
VUSULA TERCEIRA: DOS PRINCIPAIS DEVERES DO CONSUMIDOR
anter a adequa9ao tecnica e a seguran9a das instala9oes eletricas da unidade consumidora, de acordo cc
ormas oficiais brasileiras;
.■sponder pela guarda e integridade dos equipamentos de mediqao quando instalados no interior de s
iriedade;
tanter livre, aos empregados e representantes da distribuidora, para fins de inspeqao e leitura, o acesso
ila9oes da unidade consumidora relacionadas com a medto e prote9ao;
igar a fatura de energia eletrica ate a data do vencimento, sujeitando-se as penalidades cabiveis em caso
umprimento;
nformar a distribuidora sobre a existencia de pessoa residente que use equipamentos eletric
^pnsaveis a vida na unidade consumidora;
lanter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto a distribuidora, especialmente quam
iudan9a do titular, solicitando a altera9ao da titularidade ou o encerramento da rela9ao contratual, se foi
iformar as alteraqoes da atividade exercida (ex.: residencial; comercial; industrial; rural; etc.) na unida
.umidora;
msultar a distribuidora quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a eleva9ao
ncia disponibilizada; e
ssarcir a distribuidora, no caso de investimentos realizados para o fomecimento da unidade consumidon
amortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os programas de universaliza9
servts.
VUSULA QUARTA: DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO
se caracteriza como descontinuidade do servt a sua interrup9ao imediata, pelas razoes descritas n
i 1 e 2 seguintes, ou apos previo aviso, pelas razoes descritas nos itens 3 a 5:
^icpiencia tecnica ou de seguran9a em instala9oes da unidade consumidora que ofere9am risco iminente
. pessoas, bens ou ao sistema eletrico;
imecimento de energia eletrica a terceiros;
npedimento do acesso de empregados e representantes da distribuidora para leitura, substituiqao
idor e inspe9oes necessarias;
zdes de ordem tecnica; e
Ita de pagamento da fatura de energia eletrica.
VUSULA QUINTA: DA EXECUCAO DE SERVIQOS E CONTRIBUIQOES DE CARAT!
:ial
stribuidora pode:
■cecutar serv^os vinculados a presta9ao do servi90 publico ou a utiliza9ao da energia eletrica, observad
jstriqdes constantes do contrato de concessao e que o consumidor, por sua livre escolha, opte por contrat;
ncluir na fatura, de forma discriminada, contribui9des de carater social, desde que autorizad
cipadamente e expressamente pelo consumidor.
VUSULA SEXTA: DO ENCERRAMENTO DA RELAQAO CONTRATUAL

!

xurso do prazo de 2 (dois) ciclos completes de faturamehto apos a suspensao regular e ininterm{)ta .
ecimehto a unidade consumidora; e
-'dido de fomecimento formulado por novo interessado referente a mesma unidade consumidoraT-^— '0,
VUSULA SETIMA: DOS RECURSOS E DA COMPETENCIA
l|
%
encido o prazo para o atendimento de uma sdlitita^ao ou reclama^ao feita para a distribuidoiM-oift
/er discordancia em rela<?ao as providencias adotadas, o consumidor pode contatar a puyidoria
ibuidora;
ouvidoria da distribuidora deve comunicar ao consumidor, em ate 15 (quinze) dias, as providenci
adas quanto as suas solicita^oes e reclamatjoes, cientificando-o sobre a possibilidade de reclama^ao din
encia e.stadual conveniada ou, em sua ausencia, a ANEEL, caso persista discordancia;
:mpre; que nao for oferecido o servigo de ouvidoria pela distribuidora, as solicitagoes e reclamagoes pode
apresentadas pelo consumidor diretamente a agencia estadual conveniada, ou, em sua ausenc:
camente a ANEEL.

£
CRC5C
ISEUIO REGIONAL' DE COWTABIL1DADE
'.[JE SANTACAWONA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 57/2020

Consideragoes:

Importante destacar o Art. 10 da Portaria AGU n° 572 de 13/12/2011, que institui:

Art. 1°Editar as seguintes Orientagoes
Normativas, de carater obrigatorio a todos os
orgaosjuridicos enumerados nos arts. 2° e 17
da Lei Complementar n° 73. de 1993:
ORIENTAQAO NORMATIVA N° 33, DE 13 DE
DEZEMBRO DE2011
"O ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA
A CONTRATAQAO DIRETA( ART. 17, §§ 2°
E 4° , ART. 24, INC. Ill E SEGUINTES ,E
ART. 25 DA LEI N° 8.666, DE 1993) DEVE
SER
PUBLICADO
NA
IMPRENSA
OFICIAL, SENDO
DESNECESSARIA A
PUBUCAQAO
DO
EXTRATO
CONTRATUAL."

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

Florianopolis, 20 de novembro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- Fiorianopolis/SC -C.P. 76- CF.P 88015-710- Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@,crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orpamentario
NOTA DE EMPENHO

Data :

17.12.2020

° ® Hora :

14:30

1 o>
O

\;
Visto

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercicio

448

17.12.2020

ORDINARIO

PA75DL57/20

418

2020

Conta de Despesa

Projeto

Descrigao da Conta
SERVIQOS DE ENERGIA EL^TRICA

6.3.1.3.02.01.032

SubProjeto

5008 - MODERNIZAgAO E
MANUTENgAO DA ESTRUTURA

Numero do Evento

Descri^ao do Evento

1156

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

Modalidade

Complemento

Num. Controle

Numero

1107

Dispensa de Licitagao
Favorecido
CNPJ / CPF

CELESC DISTRIBUigAO S/A - CHAPECO

Nome

Bairro

Enderego
CEP

Cidade

UF

Banco

Agenda

Conta

Historico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unitario

Valor Total Empenhado

1

R$ 900,00

R$ 900,00

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ElSlRICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO
CRCSC EM CHAPECO NO PERlODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.

Valor por Extenso
Novecentos Reals

Dotagao Orgamentdria

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho

Saldo Atual

R$ 176.000,00

R$ 173.200,00

R$ 900,00

R$ 1.900,00

, 17 de Dezembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presldente do CRCSC

Assinado por
HERMELINDO JUNIOR
SOARES (04818955906)
Data: 17/12/2020
18:39:55 +00:00

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

Assinado por CLEBER
DIAS (01456438913)
Data: 17/12/2020
19:03:25 +00:00

Assinado por RUBIA
ALBERS MAGALHAES
(50347136915)
Data: 17/12/2020
21:22:53 +00:00

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade :

tvM

Processo n°:
Dispensa n°:

Ano: gQoO
S-V

Fundamentagao: Art.
Fornecedor:
S
Sim

_________________

CxJUvt/

Ano ^90'
lnciso:XX H
\xoKa'\>qoOc<S>

N
Nao

EP
NA
Em parte Nao
se
aplica
Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem
considerados na instrugao do processo de contratagao.
1. Ha solicitagao do material ou servigo, com descrigao clara do objeto?
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)
2. Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn mmimo de 3 orgamentos e
A ou demonstragao de limitagao de mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados (TCU: Acordao n° 43/2002) inviabilizando a obtengao
dos 3 orgamentos, ou utilizagao de outro parametro da IN SLTI
05/2014.
3. Ha no processo prova de regularidade fiscal? (Lei n° 8.666/1993, art.
29)
4. Ha analise da controladoria sobre a necessidade do objeto, bem como
indicagao de recursos orgamentarios? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da controladoria?
6. Ha pedido de autorizagao para abertura do processo administrative
para a autoridade competente? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)

Responsav
el
Solicitante
Solicitante/S
etor
de
Compras

Compras
controladoria
diretoria
Compras

s
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7. Ha autorizagao da autoridade competente permitindo o inicio do presidencia
processo de contratagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Compras
8. O processo de contratagao foi iniciado com a abertura de processo
administrative devidamente autuado, protocolado e numerado? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)
g$. Ha nos autos o pedido da nota de reserva orgamentaria a
" contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)_______________________
10. Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei n° 8.666/1993, art.
38)
11. Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da contabilidade e vicepresidencia de ADM, e Finangas?
12. Ha nos autos ato de designagao da comissao de licitagao? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)_________
13. A minuta do contrato esta no processo de contratagao?
14.
0 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):
a. O objeto da contratagao e seus elementos caracteristicos?
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da licitagao e a
proposta feita pelo interessado (art. 54, §2°,. Lei 8666/93)?

S/N/EP
ou NA
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Compras
Contab.
Conta./VicePres. Adm.
Compras
ADM

60.
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Compras
Compras
Compras
Compras

Compras
Compras
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c.
d.
e.
f.
g.

0 regime de execucao ou a forma de fornecimento?
O prepo unitario e global?
As condigoes de pagamento?
Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagao?
A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou da entrega do
objeto?
h. O prazo e condigoes para recebimento definitivo do objeto?
i. Os direitos das partes?
j. As responsabilidades das partes?
k. Sendo cabivel, a garantia oferecida?
l. As penalidades cabiveis, de acordo com a gravidade das faltas
cometidas, garantida a previa defesa?_______________________
m. Os valores das multas (e recomendavel haver urn percentual sobre
a parcela inadimplida)?
n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a indicagao da
possibilidade de eventuais prorrogagoes de acordo com 0 art. 57?
0. Os prazos para manifestagao das partes no caso de haver interesse
de prorrogagao do contrato?_______________________________
p. Os casos de rescisao contratual e os direitos da Administragao
havendo a rescisao?
q. A obrigagao do contratado em manter, durante toda a execugao de
objeto, todas as condigoes de habilitagao/qualificagao exigidas
antes da assinatura do contrato?
r. A legisiagao aplicavel a sua execugao e aos casos omissos?
s. Que 0 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?

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, 0
_____ do orgao promotor?______________________________________
16. Ha nos autos pedido para procuradoria juridica se manifestar sobre 0 Compras
processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 8666/93).
17. A Procuradoria Juridica se manifestou sobre 0 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.

(P

8666/93)_____________

s
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._______________________

19. Ha justificativa que dispense a publicagao da ratificagao no DOU?
20. Ha nos autos 0 ato de ratificagao da autoridade superior do objeto? (art.
26, VI da Lei 8666/93)
_________________________________
21. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para
0 exercicio corrente?
22. Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais devidamente
assinada?
23. Ha nos autos o original do contrato (ou instrument© equivalent©)
devidamente assinado?
24. O extrato do contrato ou de instrumento equivalent© (art. 62, LLCA) foi
publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art.
61, Lei 8666/93)?____________
25. O processo foi devidamente publicado no site dp-6RCSC??

Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative
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presidencia
Cont.
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Compras

Compras
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