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DOCUMENTO DE FORMALIZA^AO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DECONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
Departamento Requisitante: DEPTO DE INFRAESTRUTURA
Matncula: 254
Responsavel pela Demanda: Jhonatan Alberto Costa
E-mail: coordenador.licitacao@crcsc.org.br
Protocolo n°.: 2020/000105

|

I^ DescnQao detalhada dp objeto / servigo: y
Levantamento Topografico Planimetrico Georreferenciado Cadastral de duas areas com
aproximadamente 3.300,00m2.
Ao final dos trabalhos deve ser entregue Planta da Propriedade Georreferenciada com as
respectivas medidas das duas areas de interesse e mostrando a qualificapao e posipao exata dos
confrontantes das areas, Relatorio Topografico com as fotos do imovel e de seus extremantes,
Memorial Descritivo, ART/TRT assinada pelo profissional credenciado no CREA-SC/CFT e os
arquivos digitais em .dwg e .pdf do respective levantamento descrito acima.
iX ^ustiflcatiya da necessidade;da aquisiyao do matenai ;e/6u coritratagab
O teremo do CRCSC, que possuia 5 (cinco) matriculas, foi unificado em apenas uma. Para dar
continuidade a regularizagao do predio, que ja conta com um PRE (piano de regularizagao de
edificagao) protocolado no corpo de bombeiros e certificagao da rede de esgotos emitida pela
prefeitura municipal de florianopolis, faz-se necessario um mapeamento georregerenciado da
area, que conste os confrontes e mas no entomo. Todos esses projetos, em conjunto, visam o
alvara de funcionamento, que atesta a regularidade total da estmtura da sede do CRC.
3: Quariddade'a sef adquirida / contratada:

■s'}*

01 - Servigo
4. Local e previsao de data em que deve ser entregue o material e/ou irndada a presta^o ;
.;ddsrservig.Qs::^
l .v-:' -w-v
C:. ■
Sede do CRCSC em Florianopolis com previsao de entrega ate dia 18/12/2020
|5:Iridicagaa;dds;~iresporis^veis;pela>fiscalizagaodd:contf^fe^^^'^VHV^^^'v^r.^y-v4-ftKASy>":
Fiscal

Fiscal substitute

Nome: Eduardo Santos Oliveira

Nome: Pamela Duart Araujo Parizotto

Matncula: 282

Matncula: 307

Caracteristicas complementares (opcional):
Marcas e/ou links de referenda (opdonal):
A juntada de orgamentos e obrigatoria.
Av. Osvaldc* Rodrigues Caimil. 1900 - RorinnApolis/SC - CEP 8.S015-710 - Fntie (-18) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crc.sc.org.br

Florianopfcljs, 10

e;

ibro de 2020

■

Av. Osvaldo Rodrigues Cnhral, iWO - FiorianopoUs/SC - CEP 88015-710- tone (d8) 3027-7007- E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Proposta N°: 594/2020
Curitiba, 26 de novembro de 2020.

A/C: Heitor Silvano - CRCSC

Ref.: Levantamento topografico
Prezado:
Encaminho proposta para levantamento Topografico Planimetrico Georreferenciado
Cadastral de duas areas com aproximadamente 3.300,00m2.

DESCRICAO
Levantamento Topografico

TOTAL
R$ 4.000,00

Os services serao realizados com o uso de esta^ao total de precisao de 2" e GPS Geodesico de
dupla frequencia.

O levantamento contempla:
Topografia planialtimetrica, com levantamento de pontos cotados, gera?ao de curvas
de nivel e levantamento das interferencias planimetricas de maior importancia.
Sera entregue planta do levantamento em formato DWG e PDF, memorial e ART.

Forma de pagamento:
- A Combinar

GEOAZIMUTE - Sondagem e Topografia LTDA | [41] 99797 1464 | [41] 99693 7722
Alameda Presidente Taunay, 1646 | Merces | Curitiba-PR
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Prazo de execugao:
- 3 dias uteis a contar da data do primeiro dia de levantamento de campo.

Obs. : Valor para entrega de recibo.
Caso seja necessario a emissao da NF acrescentar 16,33% ao valor desta proposta.

CNPJ 20.972.810/0001-17
Alameda Presidente Taunay, 1646 - Merces, Curitiba - PR.
Geoazimute Sondagem e Topografia Ltda

Validade da Proposta
A presente proposta tem uma validade de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua
abertura.

Atenciosamente,

V
Wanderley Ribas
Eng Cartografo / Dutos
CREA PR 22760/D

GEOAZIMUTE - Sondagem e Topografia LTDA | (41)997971464 | (41) 99693 7722
Alameda Presidente Taunay, 1646 | Merces | Curitiba-PR
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Florianopolis, 25 de novembro de 2020
Orgamento
Atendendo a solicitagao de V.S.a. estamos apresentando nosso orgamento para
servigos de topografia, levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado
na Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro- Florianopolis - SC,
conforme descrito abaixo:
rj

-

• Servigos detopografia;(areal|w
Periodo
Quantitativo

Atividade
; Servi0s de topografia.

■ 02.dias

■, Georreferenciamento

Oldia

•

Valor (R$)

.

; , 01 equipe
■ •

320,00
00/00

1 via
2 vias cada

Projetos e.rrierp'oriais 4

' ■

Autehticagab em.cartorib

,

y.

^

50,00

v y

TOTAL

.

1.000,00 ;

01 equipe ■ ■

40,00

•

1.500,00--

’*•

(um mil e quihhentos reals)

:
Servigos de.topografia >
y: Georreferenciamehto ■
’ Tft
Projetos e memoriais,
,Autenticagao ern cartbrio

Perfodo '. 02 dias
- 01 dia :

:Valor:(R$p ; y

^Quantitativb -

^

C .,

01 equipe ,
01 equipe •• ;
^
....
,
i via ,
y 2 vias cada V
•

.4 vias

TOTAL-

; ^

i dQo;oo : /
320,00

-v

■

, 90,00 "■;
50,00
• .40,00;
1.500,00 f . ; i

I p". '(um rnil.e'quiriheritos reals)

Sera realizado um levantamento planialtimetrico cadastral georreferenciado de
cada area com o cadastro de:
• Determinagao das alturas relativas a uma superficie de referenda, dos pontos
de apoio e/ou dos pontos de detalhes, pressupondo-se o conhedmento de suas
posigoes planimetricas, visando a representagao altimetrica da superftde
levantada;
• Levantamento dos limites e confrontagoes do lote, pela determinagao do seu
perimetro, induindo o alinhamento da via ou logradouro com o qual faz frente,
bem como a sua orientagao e a sua amarragao a pontos materiaiizados no
■ terreno de uma rede de referenda cadastral, ou, no caso de sua inexistencia, a
pontos notaveis e estaveis nas suas imediagoes;
www.capitaltopografia.com.br

CAPITAL
topografia

• Determinagao altimetrica do relevo do terreno e da drenagem natural;
• Levantamento topografico planialtimetrico acrescido dos elementos
planimetricos inerentes ao levantamento planimetrico cadastral;
• Determinagao planimetrica da posigao de detalhes visiveis ao nivel e acima do
solo, tais como: limites de vegetagao ou de culturas, cercas internas, edificagoes,
benfeitorias, posteamentos, barrancos, pedras, arvores isoladas, valos, valas,
drenagem natural e artificial, localizagao das calgadas em torno do terreno, meiofios delimitadores e passeios; bueiros e seus niveis, calhas de piso (inspegao
eletrica, hidrossanitaria, etc), subestagao e placas de transito; dimensao dos
taludes e localizagao de formagao rochosa; caso existente, a localizagao exata
das edificagoes existentes no terreno; alinhamentos diversos; localizagao de
caixas de visita (telefonia, CELESC, CASAN, etc) e seus niveis; localizagao de
pontos de drenagem e captagao pluvial junto ao terreno; niveis diversos (com
desenho das curves de nivel) etc.;
• Relevo, limites, confrontantes, area, localizagao, amarragao e posicionamento;
informagoes sobre o terreno;
• Identificar o poligono que corresponde as dimensoes da matricula do terreno;
• Identificar os niveis de todos os acessos a edificagao, calgadas, passeios,
rampas.
Ao concluirmos as atividades, finalizamos o trabalho com a entrega de relatorio
tecnico com CD, memoriais descritivos, projetos, trt, mais 2 vias de todos os
memoriais descritivos e projetos autenticados em cartorio, trt e nota fiscal.
Consideragoes Contratuais
Estao inclusos nos valores orgados trabalhos de campo, trabalhos de escritorio,
deslocamento da equipe, hospedagem, alimentagao e quaisquer material
necessario para execugao dos trabalhos.
Nossa equipe tecnica contara com urn Agrimensor, urn Auxiliares e Cadista /
Desenhista.
O uso em campo sera de uma Estagao Total da marca Topcon modelo GTS
245NW, veiculo para transporte e equipamentos necessarios para a
complementagao dos servigos.
Documentagao dos lotes e extremantes sera fornecida pelo contratante.
Pagamento a combinar.
Orgamento valido por 7 (sete) dias.
Prazo para conclusao dos servigos e entrega dos documentos e de 7 (sete) dias.
www.capitaltopografia.com.br
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Dados dos Equipamentos Utilizados
Estagao Total
• Marca Topcon
• Modelo GTS-245NW
• Numero de Serie GJ0057
• Calibrado por Pegesul Consultoria e Geotecnologia ltda

Softwares Utilizados
• Auto Cad - software do tipo CAD — computer aided design ou desenho
auxiliado por computador. Utilizado para a elaboragao de pegas de
desenho tecnico em duas dimensoes.
• Topograph - software para processamento de dados topograficos
coletados em campo e dados a serem locados atraves de coordenadas
topograficas.
GPS
• Topcon Hiper SR ou Trimble R8 GNSS.

LUIZ CARLOS VIEIRA FILHO

www.capitaltopografia.com.br
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DMC TOPOGRAFIA E PROJ

PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DA EMPRESA
Empresa: DMC - Topografia e Projetos
CNPJ: 22.687.011/0001-24
Tecnico Responsavel 01: Cristiano Almeida de Souza
Registro Nacional: CREA-SC: 133284-9 e CFT-BR: 251408116-5
Tecnico Responsavel 02: Douglas Cabral
Registro Nacional: CREA-SC: 134630-3 e CFT-BR: 251430595-0
Telefone: (48) 9-9954-9643 ou (48) 9-9949 -1661
Enderego: Av. Leoberto Leal, 389 - Sala 12 (Centro Comercial Jaime Aleixo)
Cidade: Sao Jose (Grande Florianopolis)
Estado: SC

DADOS DO CLIENTE
Cliente: JHONATAN ALBERTO COSTA
Enderego: RUA OSVALDO RODRIGUES CABRAL -1900 - FLORIANOPOLIS
Estado: SANTA CATARINA
Area Aproximada:
- Area 01 sendo a sede da CRC com aproximadamente 1.400,00m2.
- Area 02 sendo a area com vegetagao da lateral direita com aproximadamente
1.900,00m2.
VALIDADE DA PROPOSTA
A proposta tern validade de 30 dias. Sendo que os pregos aqui firmados serao
mantidos por urn prazo de 12 meses, fixo e firme sem reajuste.
PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega aproximado para a entrega e de 7 a 10 dias corridos.
(§) Telefone: (48) 9-9954-8643 ou (48) 9-9949 -1661
site: www,dmctoooarafia.com I email: contato.dmctODoarafia&xtmaiIxom
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DMC TOPOGRAFIA E PROjItG^i^

DESCRigAO DO SERVIQO
DESCRIQAO DO SERVIQO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO CADASTRAL
TIPO
ITEM

01

02

Levantamento Topografico Planimetrico Georreferenciado
Cadastral de duas areas com aproximadamente 3.300,00m2.
Equipe de topografia composta de 2 Tecnicos em Agrimensura,
1 Auxiliar, 1 Estagao Total, 1 GPS, trena, velculo, demais
acessorios usuais.
Produtos Finais do Trabalho: Sera entregue urn pacote de
documentos com: Planta da Propriedade Georreferenciada com
as respectivas medidas das duas areas de interesse e mostrando
a qualificagao e posigao exata dos confrontantes das areas,
Relatorio Topografico com as fotos do imovel e de seus
extremantes, Memorial Descritivo, ART/TRT assinada pelo
profissional credenciado no CREA-SC/CFT e os arquivos digitais
em .dwg e .pdf do respectivo levantamento descrito acima.
TOTAL

VALOR

2.900,00

**

R$

2.900,00

CONDigOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera:
- Sendo 50% no inicio das atividades de campo;
- 50% na entrega final dos trabalhos.
?

I
OBS1: Neste Orgamento esta incluso Nota Fiscal e a Taxa.de Emissao da TRY.
I

Sao Jose, 10 de Dezembro de 2020.

CRISTIANO ALMEIDA DE SOUZA
Tecnico em Agrimensura
CFT-8RN0 251408116-5

© Telefone: (48) 9-9954-9643 ou (48) 9-9949 -1661
site: www.dmctODoarafia.com I emaif: contato.dmcto0oaraf1a@j3mail.CQm

m MINISTERIO DA FAZENDA '
■p Secretaria da Receita Federal do Brasil
F Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionat

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO
Nome: DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA
CNPJ: 22.687.011/0001-24
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries 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 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 13:39:15 do dia 19/08/2020 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 15/02/2021.
Codigo de controle da certidao: E419.775C.0AFD.A49B
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.687.011/0001-24
Certidao n°: 32536712/2020
Expedigao: 10/12/2020, as 15:46:23
Validade: 07/06/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.687.011/0001-24, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
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.
INFORMACAO 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.

Duvxoias e sugestOes: endt^tst.

m
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Consulta Regularidade do Empregador

10/12/2020

Voitar

imprimir

CAIMA

CAIXA ECON6MICA federal

Certiflcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscri^ao:
22.687.011/0001-24
Razao Social^ouGLAS de melo cabral topografia me
RUA DOMINGOS PEDRO HERMES / JARDIM CIDADE / SAO JOSE / SC /
Endere^o:
88111-330
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 0
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:21/11/2020 a 20/12/2020
Certificagao Numero: 2020112104293527751524
Informagao obtida em 10/12/2020 15:46:02
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Parecer 042/20/DIR
Em 11 de dezembro de 2020.

De: Diretor Administrative e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina.
Para: Comissao Permanente de Licitagao do Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina.

Ref. DFD 2020/000105 - Contratagao de servigos de topografia.

Considerando documento deformalizagao da demanda (DFD) 2020/000105
de 10 de dezembro de 2020, elaborada pelo departamento de infraestrutura;
Considerando as justificativas da necessidade de contratagao dos
materiais/servigos expostos no documento de formalizagap da demanda (DFD)
2020/000105;
Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e
conformidade do CRCSC exarado em 10 de dezembro de 2020, acolhendo a solicitagao
no que diz respeito a motivagao, justificativa e disponibilidade orgamentaria;

Delibera:
Autorizar a abertura do processo.
De providencias. Cientifiquem-se os interessados.

CLEBER

| Assinado de forma digital por
ACLEBER DIAS:01456438913

DIAS:01456438913/ Dados:2020.12.11 o^oiiie-os’oo'
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
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ENC: DFD LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

h
$

Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>

S

A

IM° Pn

Qui, 10/12/2020 18:07
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>

ui
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i 8 anexos (3 MB)
. 1 - DFD - TOPOGRAFlA.docx; CND FEDERAL DMCpdf; end fgts dmc.pdf; CND TRABALHISTA DMC.pdf; PROPOSTA CAPITAL
TOPOGRAFIA.pdf; PROPOSTA GEOAZIMUTE.pdf; PSROPOSTA DMCpdf; Plano Anual de Contratacao -PAC_2020.pdf;

Sr. Diretor
Considerando nao prevista, de forma especffica, respectiva contratagao nos Pianos de
Trabalho e Anual de Contratagoes de 2020 (anexo), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade;
Considerando inabilidade e impertinencia do Departamento de Governanga quanto a
avaliagao das condigoes tecnicas em relagao as caracterlsticas e necessidades efetivas da
contratagao;
Considerando planejamento da contratagao adequada as necessidades efetivas para o
atingimento dos objetivos da Entidade;
Considerando realizagao de procedimento administrative legal de contratagao na
administragao publica;
Com proposito de agregar valor ao process© interno de contratagoes, apoiando assim a
gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao,
justificativa e disponibilidade orgamentaria.
Recomenda-se, caso aprovada a contratagao, registro e justificativa adicional nas Agoes do
Plano de Trabalho e das metas especi'ficas (SPW).
Ato continue, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Depto de Infraestrutura com copia a esta Coordenagao de Governanga.

Empresa

#

Or^amentos

Capital

R$

3.000,00

GeoAzimute

R$

4.000,00

DMC

R$

3.750,00

Valor medio proposto

R$

3.583,33

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADU0ZTBkYzU4LTc4MzktNGU0Zi1 iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...

1/3

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

11/12/2020
-sdoi i

* m

>
■

6.3.1A'<fepi002:
$^:i.:3.02Xii~ob3i

l 8.3.1.3.0201,007‘
i 6j;n;o2.oui7

:

4£ e.jitiQgoi.oag
S-M-3 0^01^ •
:» 6 X1.3.02.03.00.1.'

? feiiiiw.fei*:"'"

rr 8.21.10206.004'

L■s

6,3;1:3.02.06.005
r3'.)AOi:oi.003'

? s,3,i3.o.i:oi,o64- r

...... f a

mm

SERVJCOSAOVOCWfaOS
SEBVICOSOE COft\E COZWHA
, .
SERvipOS fOTOORAFCOS E Vlplo's

wmj uk*o 7

Pr!

Visto

Jl-:W»1 MV678.b4|i
■rp-; •. m <.sa2.23rei,2sr"CTei.7,77ii

PS 8.078,1141

DEI^SB^SPROfSSXWAS . --•••■
a.^qg.w

.'sy. t>o i.ow^w

•Yw'r'r'

OKAOeMACiO oe oocumewtos;
cnipieiTFUMaSnApjos';
AUXLD OESLOCAUEKTb '

.rs.i,ooo;oo
.RS;i‘oboT6o
.Rssbb.oo

PS030
ftSO.CO

ESXAOOHAJilNTO
FRETES ETRAHSPORTES OE EKCOUEHOAS-'
OESPES^ 05 EXERdtabS/WTERIpPES ■»
OESPESAS MUOAS Oe'^WTOPAGAVEtn'Or “'~~

PI500,00
PS 2000.00
RS 5,600.00
RS 22000.00

RSO.OO
■• RSO.OO
'RS'4;66o',6o
-•RSO.OO

•

<»,6j6

-'^■y :***?'/

Tj£m

■•PSO.OOi

RSO.OO SOJO RS,i!goo;od
M'ojois'o.bo Rsimbo
rs'o.oo ydfld ■• RS.SOXOO

RSJOXOO
::;ftS0,00|
RS 65733 -;RS 1.142,671
____
RS 6.608.92 ~~ •re>i8i,08j
:,: '-PSd'oo|
RS 22000.00 • rsgood,00^. •

RS 0,00 s 0,00 RS'500,00
: PS 857,33 42.87 Rs:i:»4267
'fU6;eba,a2 -75.65 Ri^joiTbe
RS 3545,78

'RSI.OOOJO

RS 0,00

moO^M
/Rfiw'.ob

••RSUOOdiOO
Rs’sooloo

..PS,500,00

•.'Ri'atffltop
■ RS9.060.00
•; RS 22000.00

iW.O'.OO r:" :RS1,000.001

R»:i:ooo;oo
‘Rs'sdolbo

RS 500,00

7^3?

□

.......................................................

a

'k:.

•• %*
;

i

n

pb2p/!2Q2l?=,R$:T:5qd:p6i

:

^ssinaturIsv
PP.K?ipJ;N,||<^Rl|S^

df»5
; fej
:•
Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanpa e Conformidade
ContadorCRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.Qovernanca@cresc.orq.br
| htto://www.crcsc.ora.br
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De: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 16:25
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Cc: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Assunto: DFD LEVANTAMENTO TOPOGRAfICO
Boa tarde Martinho,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkYzU4LTc4MzktNGU02i1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQ8GAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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, Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

Seguem documentos para contratagao de servigo topografico.
Atenciosamente,
Jhonatan Alberto Costa

3 CRCSC
.................

OB£EU40flEQDNALOSCONTOSUMDE
DESA/mCASWBNA

Coordenador de Infraestmtura
+55 (48) 3027-7007
coordenador.licitacao@[crcsc.org.br]crcsc.org.br | httD://www.crcsc.ora.br
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O facebook.com/crcsantacatarina IO
[twitter.com/CRCSCOFICIAL]@crcscoficial
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Visto
Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.
De: Comissao Permanente de Licita9des
Para: Presidente
Assunto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
Conforme solicitagao do Departamento de Infraestrutura, analisada pelo
Coordenador de Governanga e Conformidade, tendo em vista b valor da contratagao e
todos os recursos que seriam dispendidos para execugao de um process© licitatorio, com
intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a
elaboragao de Processo 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 almea “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.
Cabe ressaltar que, de acordo com o caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93, o
instrumento do contrato e obrigatorio nos casos de concorrencia e de tomada de pregos,
bem como nas dispenses e inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitagao, e facultative nos demais em que a
Administragao puder substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorizagao de compra ou ordem de execugao de servigo.
Cabe ressaltar tambem o § 4° do art. 62 que institui:
Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatbrio nos
casos de concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos pregos estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitagao, e facultativo nos demais em que a Administragao
puder substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou ordem de execugao de servigo.

(...)
§ 4o £ dispensavel o "termo de contrato" e facultada a
substituigao prevista neste artigo, a criterio da Administragao
e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dosquais nao
resultem obrigagoes futuras, inclusive assistencia tecnica.

Nesse entendimento e ao que se refere a contratagao em questao, ressalta-se
ainda o Acordao N° 1234/2018 - TCU - Plenario:
(...)
9.1.1 ha possibilidade juridica de formalizagao
de contratagao de fornecimento de bens para entrega
imediata e integral, da qual nao resulte obrigagoes futuras, por
meio de nota de empenho, independentemente do valor ou da
modalidade licitatoria adotada, nos termos do § 4° do art. 62
da Lei 8.666/1993 e a luz dos principios da eficiencia e da
racionalidade administrative que regem as contratagoes
publicas;

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - h'lorianOpolis/SC - C.P. 76 - CHIP 88015-710 - Tone (48) .)027-7007 - E-mail; cp1@crcsc.org.br - w~ww.crcsc.org.br
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9.1.2 a ‘‘entrega imediata” referida no art. 62, § 4°, da Lei
8.666/1993 deve ser entendida como aquela que ocorrer em
ate TRINTA DIAS a partir do pedido formal de fornecimento
feito pela Administragao, que deve ocorrer por meio da
emissao da nota de empenho, desde que a proposta esteja
valida na ocasiao da solicitagao;

For tratar-se de uma dispense que nao se enquadra nos limites dos valores
estabelecidos no caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93 e nao ultrapassa o valor previsto no
art. 24 inciso II da mesma lei, sendo sua entrega integral e com prazo de ate 10 dias uteis,
nao resultando em obrigagdes futuras, fica dispensado o termo de contrato para o referido
certame o qual sera substituido pela nota de empenho de despesa.
Cumpre observar a INSTRUgAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020,
a qual dispde 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,
motive pelo qual considera-se apta a referida pesquisa. Os orgamentos foram solicitados
diretamente no site de cada empresa, portanto nao apresentam a solicitagao formal,
respaldados no Art. 6°, § 1°, da IN MPDG 73/2020, a qual dispoe que “Poderao ser
utilizados outros criterios ou metodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente”.
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 e que tambem possui Regularidade Fiscal.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de process© de DISPENSA DE
LICITAQAO, nos termos acima citados.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
President© da Comissao Permanent© de Licitagao

Ay. Osvaldo Rodrignes Cabral, 1900 - Florianopolks/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Earn: (48) .>027-7007 - E-mail: cpl(5),crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa,
somado ao comunicado da President© da Comissao Permanent© de Licitagoes, referente
a LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO; AUTORIZO
abertura de Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art.
24, inciso I! da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 62/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei 0
presente Processo de Dispensa de Licitagao n° 62/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.

PAMELA QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral 1900 - Floriandpolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710-Tone (48) 3027-7007 - E-mail; cpl@crcsc.org.br - ww.crcsc.org.br
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento Contabil-Financeiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2020 - DISPENSA DE LICITAQAC 62/2020
Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentciria para atender solicitagao do Departamento de
Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e Infraestrutura do
CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
•
0

.... :

COMPARATIVO DE PREQOS

Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAHCO PLANIM^TRICO
GEORREFERENGIADO

PRESTADOR

VALOR
TOTAL

REGULARIDADE
. -fFISCALV^-

OUGLAS DE MELO
BRAL TOPOGRAFIA

R$ 2.900,00

REGULAR

CAPITAL

R$ 3.000,00

GEOAZIMUTE

CLASSIFiCAgAO

:NAO
.. CONSULTADA
:
^ nao;
R$ 4.000,00
I; -CONSULTADA
i

9 S. ,

2°
3°.

Vencedor: DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA

.

Obs: Considerar para fins analise orgamentaria o novo orgamento encaminhado pela
empresa DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA.

Florianopolis, 11 de dez^mbro de 2020

fj

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

Data :

11.12.2020

Sistema de Controle Or^amentario

Hora :

16:16

NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

Numero da Reserva

Ano do Exerci'cio

Data da Reserva

Processo

437

2020

11.12.2020

PA82DL62/20

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.022

Descrigao da Conta

Projeto

DEMAIS SERVigOS PROFISSIONAIS

SubProjeto

5001-SERVigOS

Valor Total da Reserva

Historico da Reserva
DESPESA COM CONTRATAgAO DE SERVIQO DE TOPOGRAFIA.

2.900,00

Valor por Extenso
Dois Mil, Novecentos Reais

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

29.500,00

17.371,96

2.900,00

9.228,04

11 de Dezembro de 2020

H

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
ConUdor CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e 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 c6digo 875Z-R862-SBDH-Q62S

Brasil

verificaqAo das
ASSINAIURAS

Codigo para verificagao: 875Z-R862-SBDH-Q62S

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

V HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 048.189.559-06) em 11/12/2020 17:11

CLEBER DIAS (CPF 014.564.389-13) em 15/12/2020 18:27

✓ RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 15/12/2020 19:22

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=875Z-R862-SBDH-Q62S
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PORTARtA CRCSC W.• 020, O&MOE JANEIRO DE 2020,
Etltbtloco o« InttoomtM dt ComltiAo (to
UdKoOM do CRCSC p«ra o ano «to 2020<
lllDENTE DO CONSCIHO RSOIONAL OE CONTABWJOADE OE
APR
SANTA CATARINA, nouaoOa tuas atribi^OM laoals t raglmantolA
RESOLVE:
Aft, 1* Otalgnar oa tmpragado* Pamato Dtian Ara^o Parizono, maMcUa
SOT, Jhonatan Albarto Coala, matrfeula 294 • I rant Buaooa do# Ra4, m«tftouto 80, aot •
Pmaktonoto da pHmalra, para oompor ■ Comlaafto da UoHapOaa do CRCSC.
Ait 2° Na auaOncto da Praaldanta da ComlMlo, Jhonatoa Albarto Coata,
matrloula 204, aiaumfrt aa ftinpota da Praaktonta da Cemhuto da UoRaplo.
Art Z* Oaaignar oa fUnotonidoa Eduardo Sanroa Ofraira, matrfouto 202 a
Laaodro Pfnhalro, matrfcuto 235, oomo fttiplantM.
Art 4* Oa trabalhoa raiHzidoa am taatOo aarlo aacratarladoa porumdoa
mambroa da Comlaafto, dailgnado palo Praaklartto,
Art (P Compats 0 ComkUo a habifitaefto praUmhar, a Inacrtoio am
raglatro cadiatral, a iua altoraplo ou oanoatamanto, o prooaiaamanto a julpamamo daa
prppoataa.
Ait O* Safa portarfa antra am vloor a partk daata data, tando vipOflcto ato
91 da dazambro da 2020, podando aar attarada ou ravogad# a dua{qu»r tampo, pato
PraNdanta do CRCSC, confonma convanllnoia admlnlctrativa.
contrirto.

Art 7° Roam ravofladat aa Portadaa qua tratom do aaturtio da forma
Dt** otonda aoa Intaraaaadoa a oumpra-aa.
QbtoJuNfaMai
Contadora Rdbto tra MapalMtoa
Praaldanta
.?

KM Owttfcto

C*M,it06
FWMpturtC
tfliiiUfl*. (4# fCW-r006 IflK tllft MtMOOl
qajcOoacerQirf - vww,awfti>rpbr
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OONSELHOREQOMALO£CONTABIUDAO£
OE SANTA CATARINA

Visto'

PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Estabelece limites e instancias de
governanga
para
a
contratagao
e
pagamento de bens e servigos e de gastos
com diarias e passagens no ambito do
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e 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 credit© 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° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:
.. *.
DESPESA
Aprovar o Termo de
Referencia / Projeto
Basico
Autorizar o Pedido de
Contratagao nos casos
de registro de pregos

VALOR

responsAvel

Qualquer Valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer Valor

Presidente do
CRCSC

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

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florian6polis/SC -03^88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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ODNSELHO f^QONAl DECONTABlUDADe
DE SANTA CATARiNA

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
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

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

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

Ratificar a inexigibilidade
de licitagao

Homologar/revogar/
anular licitagoes
Decidir recurso
administrative das
licitagoes

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

Aprovar o Pedido de
Renovagao Contratual

Acima de
R$ 1.430.000,00

Ate R$ 17.600,00

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

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

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

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

Quaiquer valor

Presidente do
CRCSC

Quaiquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Quaiquer valor

Presidente do
CRCSC
Presidente do
CRCSC

Quaiquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Quaiquer valor

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

Assinar Notas de
Empenho

Quaiquer valor

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

Autorizar remanejamento
orgamentario entre
projetos

Quaiquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Quaiquer valor

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

Quaiquer 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- Floriandpolis/SC -CS?88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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Cont^bil-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
Administragao 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, £tica e
Disciplina e, na
ausencia

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

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

Art. 3° Em todos os documentos que dao suporte a despesa deve constar,
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificagao da pessoa (nome e cargo)
que esta autorizando.
Art. 4° O presidente, Vice-presidente ou funcionario nao pode aprovar as
despesas emitidas em seu nome.
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tera sua
validade ate dia 31/12/2021.
Art. 6° Fica revogada a Portaria CRCSC n.° 087, de 09 de agosto de 2019.

RUBIA ALBERS
MAGALHAES:50347136915%

( Assinado de forma digital por RUBIA
^ALBERS MAGALHAES:50347136915
Dados: 2020.07.06 18:36:52 -03’00’

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 62/2020
Assunto: Parecer Jundico.
Senhora Assessora Jundica,
Encaminhamos o Processo Administrative 82/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 62/2020,
que
tem
por
objeto
a
LEVANTAMENTO TOPOGRAfICO
PLANIMGTRICO
GEORREFERENCIADO, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido
processo, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8666/93.
Floriandpolis, 11 de dezembro de 2020.
Atenciosamente,

PAMELA DL/ART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Florianopolis, 11 de dezembro de 2020.
De: Depto. Jurfdico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licitagao

REF.: Parecer Processo Administrativo 82/2020
Dispensa de Licitagao N° 62/2020

Esta Assessoria Juridica foi solicitada a emitir parecer relative
ao processo em epigrafe, nos termos do paragrafo unico do art. 38 da Lei 8.666/1993. O
processo licitatorio em exame tem por objeto a contratagao de servigo de “levantamento
topografico planimetrico georreferenciado cadastral de duas areas com aproximadamente
3.300,00m2”, conforme solicitagao e informagoes que instruem o presente.
Constam dos autos, alem de outros documentos necessarios:
• o documento de formalizagao da demanda (DFD n.
2020/00105), apontando a
justificativa da
necessidade da aquisigao do material e/ou
contratagao de servigo;
• orgamentos;
• certidoes de regularidade da empresa que
apresentou o melhor orgamento;
• Parecer da Coordenagao de Governanga e
Conformidade, acolhendo a solicitagao no que tange
a motivagao, a justificativa, bem como a
disponibilidade orgamentaria;
• Parecer n° 042/20/DIR, do Diretor Administrativo e de
Infraestrutura, autorizando a demanda;
• Manifestagao
da
Presidente
da
Comissao
Permanente de licitagoes, indicando a pertinencia da
dispensa, nos termos do art. 24, II da Lei n° 8.666/93,
observando, ainda, que a pesquisa de pregos foi
realizada nos ditames da Instrugao Normativa n° 73,
de 05 de agosto de 2020, editada pelo Secretario de
Gestao da Secretaria Especial de Desburocratizagao,
Gestao e Governo Digital do Ministerio da Economia,
e, por fim, solicitando a abertura do processo de
dispensa;

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral.1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710
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•
•
•
•

Despacho de autorizagao exarado pela autoridade
competente;
Pedido de reserva orgamentaria e respectiva nota;
Portaria CRCSC n° 020, de 09/01/2020, nomeando a
comissao de licitagoes;
Portaria
CRCSC
n°
079,
de
06/07/2020,
estabelecendo os limites e instancias de governanga
para a contratagao e pagamento de bens e servigos
e de gastos com diarias e passagens no ambito do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina;

Importante salientar que 0 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
Administragao e 0 interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui
e a de que a autoridade competente age em adequagao as necessidades da Administragao
e as atribuigoes conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este
departamento consultivo opinar EXCLUS1VAMENTE sobre a forma de contratagao a ser
utilizada pela Administragao. Foge ao escopo deste parecer questoes relatives a finalidade
do ato administrative, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.
Nesse diapasao, no que tange a forma, a contratagao, com
efeito, pode ser realizada por dispense da licitagao, uma vez que 0 valor do servigo
contratado e inferior aos limites estabelecidos no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
permitindo sua escolha pautada nos princi'pios da economicidade e celeridade.
No que se refere a possibilidade de substituigao do termo de
contrato pela nota de empenho de despesa, tendo em vista que, como ja pontuado pela
Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes deste Conselho, a entrega integral do
servigo tern prazo previsto de ate 10 (dez) dias uteis, esta Assessoria Jun'dica entende que
a medida se coaduna com 0 que preconiza 0 §4° do art. 62 da Lei n° 8.666/93. Isso, pois,
na esteira de precedente ja exarado pela Corte de Contas, a interpretagao para referida
‘entrega imediata’ - mais harmonica com os preceitos que regem os contratos
administrativos e consentanea com a propria apiicabilidade do art. 62, §4°, da Lei de
Licitagoes - deve ser:1 a que ocorrer em ate trinta dias a partir do pedido de fornecimento
formal feito pela Administragao, que pode se dar por meio da emissao da nota de empenho,
desde que a proposta, na ocasiao da solicitagao, se encontre valida,’. 1

1 Acordao TCU -1.234/2018, Plenario, rel. Min. Jos6 Mucio Monteiro -Trecho extraido de : Filho, Margal Justen.
Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993 / Margal Justen Filho. - 18a. ed.
Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pg. 1.262.
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No mais, 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 mais tautologia.
Do exposto, com as consideragoes formuladas neste parecer,
o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer.
Roberta German!
Advogada
OAB/SC 55.847
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 82/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 62/2020

ATO DE DISPENSA DE LICITAQAO E ADJUDICAQAO
Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO
Prego total: R$: 2.900,00
Fundamentagao: art. 24, inciso II.
Conforme autorizagao para abertura do processo do Sr. Diretor deAdministragao
e Infraestruturado CRCSCe 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 a empresa, DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIACNPJ:22.687.011/0001-24.
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao(DOU) Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): Nao se aplica.
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 11 dedezembrode 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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PROCESSOADMINISTRATIVO 82/2020-DISPENSA DE LICITAQAO 62/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licita<?ao com
fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratagao da DOUGLAS DE
MELO CABRAL TOPOGRAFIA - CNPJ:22.687.011/0001-24, no valor de R$ 2.900,00(dois
mil e novecentos reais), para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 11 dedezembrode 2020.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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NOTA DE EMPENHO

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercicio

442

14.12.2020

ORDINARIO

PA82DL62/20

437

2020

Conta de Despesa

Projeto

Descri^ao da Conta
DEMAIS SERVIQOS PROFISSIONAIS

6.3.1.3.02.01.022

SubProjeto

5001 - SERVIQOS
ADMINISTRATIVOS

Numero do Evento

Descrigao do Evento

1146

CONTRATAQAO DE OUTROS SERVigOS PROFISSIONAIS
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

Modalidade

Complemento

Numero

Num. Controle
0

Dispensa de Licitagao
Favorecido
Nome

DOUGLAS DE MELO CABRAL TOPOGRAFIA ME

CNPJ/CPF

Enderego

RUA DOMINGOS PEDRO HERMES 1409

Bairro

JARDIM CIDADE DE FLORIAN6

CEP

88111-330

UF

SC

Cidade

Banco

:SAOJOS£

: 22.687.011/0001-24

Conta

Agenda
Qtde Parcelas

Histdrico do Empenho

Valor Unitario

Valor Total Empenhado

DESPESA COM CONTRATAgAO DE SERVIQO DE TOPOGRAFIA.

1

2.900,00

2.900,00

Valor por Extenso
Dois Mil, Novecentos Reais

Dotagao Orgamentaria

Empenhos Acumulados

29.500,00

17.371,96

Saldo Atual

Valor deste Empenho

9.228,04

2.900,00

14 de Dezembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
President© do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e RUBIA ALBERS MAGALHAES.
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 codtgo 862S-BDGN-2SBC-FMZR

■

ICP
Brasil

•

VERIFICAQAO DAS
ASSINAIURAS

Codigo para verificagao: 862S-BDGN-2SBC-FMZR

ViSCO

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

V HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 048.189.559-06) em 16/12/2020 08:19

^ CLEBER DIAS (CPF 014.564.389-13) em 17/12/2020 16:03

V' RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 17/12/2020 18:22

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/assinaturadigltalA/alidarDocumentoExtemo.aspx?codigo=862S-BDGN-2SBC-FMZR
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FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade:
_________________
Processo n°:
Ano:
Dispensa n°:
Ano
Fundamentagao: Art. Sl\
Inciso:
Fornecedor: ^OulQ/UTs .oU, AOfUA>0 CjO^/UxL
S
Sim

N
Nao

EP
NA
|Em parte |Nao se aplica

Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem Responsavel S/N/EP Pagina
considerados na instrugao do processo de contratagao.
ou NA
1.
Ha solicitagao do material ou servigo, com Solicitante
Oi-0?,
descrigao clara do objeto? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
2.
Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn minimo Solicitante/Setor
de 3 orgamentos e ou demonstragao de limitagao de de Compras
03-0
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 Compras
k\-6
n° 8.666/1993, art. 29)
4.
Ha analise da controladoria sobre a necessidade do controladoria
objeto, bem como indicagao de recursos orgamentarios?
AW*
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5.
Ha despacho da diretoria ratificando parecer da diretoria
controladoria?
6.
Ha pedido de autorizagao para abertura do Compras
processo administrative para a autoridade competente?
(Lei n° 8.666/1993, art. 38)_________________________
Ha autorizagao da autoridade competente diretoria
7.
permitindo o inicio do processo de contratagao? (Lei n°
&20
8.666/1993, art. 38)______________________________
O processo de contratagao foi iniciado com a Compras
8.
abertura de processo administrative devidamente autuado,
*24
protocolado e numerado? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Ha nos autos o pedido da nota de reserva Compras
9.
orgamentaria a contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei Contab.
10.
n° 8.666/1993, art. 38)_______________
11.
Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da Conta./VicePres. Adm.
contabilidade e vice-presidencia de ADM, e Finangas?
12.
Ha nos autos ato de designagao da comissao de Compras
licitagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
13.
A minuta do contrato esta no processo de ADM
a/Acontratagao?
14.
Q preambulo da minuta de contrato contem:

3

5

<5
5

5

S

5

£>

5
5
5

ac
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a. A indicagao dos nomes das partes e de seusComPras
representantes?
Compras
b. Q ato que autorizou a sua lavratura?
Compras
c. Q numero do processo da dispensa?
d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentes^onr,Pras
e as suas clausulas?
15.
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei
8666/93):
a. O objeto da contratagao e seus elementos^omPras
caracteristicos?
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da^omPras
licitagao e a proposta feita pelo interessado (art. 54,
§2°,. Lei 8666/93)?_______
c. O regime de execugao ou a forma de Compras
fornecimento?
Compras
d. O prego unitario e global?
Compras
e. As condigoes de pagamento?
f. Os recursos orgamentarios necessarios para aC°mPras
contratagao?
g. A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou^ompras
da entrega do objeto?
h. O prazo e condigoes para recebimento definitive do^omPras
objeto?
Compras
i. Os direitos das partes?
Compras
j. As responsabilidades das partes?
k. Sendo cabivel, a garantia oferecida?
Compras
Compras
I. As penalidades cablveis, de acordo com a
gravidade das faltas cometidas, garantida a previa
defesa?
m. Os valores das multas (e recomendavel haver urn Compras
percentual sobre a parcela inadimplida)?___________
n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a Compras
indicagao da possibilidade de eventuais prorrogagoes
de acordo com o art. 57?
o. Os prazos para manifestagao das partes no caso de Compras
haver interesse de prorrogagao do contrato?________
p. Os casos de rescisao contratual e os direitos da Compras
Administragao havendo a rescisao?_______________
q. A obrigagao do contratado em manter, durante toda Compras
a execugao de objeto, todas as condigoes de
habilitagao/qualificagao exigidas antes da assinatura
do contrato?
r. A legislagao aplicavel a sua execugao e aos casos^omPras
omissos?
s. Que o objeto podera sofrer acrescimos e Compras
decrescimos de acordo com os limites estabelecidos
pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666?
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t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios^ornPras
de atualizagao monetaria?
u. Como foro competente para dirimir qualquer^ompras
questao contratual, o do orgao promotor?
16.
Ha nos autos pedido para procuradoria jundica se Compras
manifestar sobre o processo/contrato? (art. 38, VI da Lei
8666/93).^
17.
A Procuradoria Juridica se manifestou sobre o Ass. Jur.
processo? (art. 38, VI da Lei 8666/93)
18.
Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. Com. Lie.
38, VI da Lei 8666/93)
19.
Ha justificative que dispense a publicagao da Com. Lie.
ratificagao no DQU?
20.
Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade diretoria
superior do objeto? (art. 26, VI da Lei 8666/93)
21.
Foi emitida nota de empenho que garanta as Cont.
despesas previstas para o exerclcio corrente?_________
22.
Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais
devidamente assinada?
23.
Ha nos autos o original do contrato (ou instrument© Cont.
equivalente) devidamente assinado?________ ________
24.
O extrato do contrato ou de instrumento equivalente Compras
(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 do Compras
CRCSC??
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