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DOCUMENTO DE FORMALIZA^AO DA DEMANDA

l-4^fc--:'#.:C0NSELHO^RE'GIONAL'DE:CC>NTABILlDADE.DE:'SANTA CATARtNA'^^^.S
Departamento Requisitante: DEPTO DE DESENV. PROFISSIONAL

Responsavel pela Demanda: Danielly da Cunha
Matricula: 101
E-mail: coordenador.desenvolvimento@crcsc.org.br Protocolo n°.: 2020/000102
ill Descrfcjio detalhada da objeta-/ servi^o:
Contrata^ao de empresa especializada na hospedagem, suporte e migragao para Open Journal
Systems OJS 3 da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC
2 * Justificatiya da necessidade da aquisigao dtf material e/ou c6iitra^^ao de seryigd;^n|g;;f^
A Revista Catarinense da Ciencia Contabil (RCCC) tern como missao dar um importante apoio a
produgao cientifica de professores, alunos e pesquisadores na area de contabilidade, divulgando
materiais criteriosamente selecionados. Durantes os anos a RCCC vem se adequando as
dinamicas e fluxos das boas praticas em publicagdes cientificas e alcangando cada vez mais
reconhecimento junto a comunidade envolvida.
Neste contexto, a RCCC necessita ter um sistema de gestao editorial eficiente e atualizado. Como
a empresa que executa o servigo ja sinalizou que nao tern interesse em renovar o contrato,
necessitamos de uma nova contratagao para manter os servigos oferecidos pela revista com
qualidade.
Diante do exposto, solicitamos deferimento:
J. Quantidade a set* adquirida 7 contratada:

’;

: ? .

01 (uma)

Sede CRCSC.

5; Ihdicagao dos.respons^veis pela fiscalizagao do.-cdntrato: •
Fiscal

Fiscal substituto

Nome: Danielly da Cunha

Nome: Leandro Pinheiro

Matricula: 101

Matricula: 235
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Caractensticas complementares (opcional):
Marcas e/ou links de referenda (opdonal):
A juntada de or^amentos e obrigatoria.

Florianopolis, 3 de dezembro de 2020
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02/12/2020

Email - RCCC - CRCSC - Outlook

Orqamento Hospedagem, Suporte e Migra^ao RCCC
RCCC - CRCSC <revista@crcsc.org.br>
Sex, 13/11/2020 09:10
Para: falecom@partnersti.com <falecom@partnersti.com>

Prezados,
Solicitamos orgamento para prestagao do servigo a seguir:
Hospedagem, suporte e migragao para OJS 3 da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC.
Hospedagem e Suporte da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC.
Enderego: http://revista.crcsc.ora.br
Especificagoes necessarias:
Hospedagem em nuvem;
No minimo 10 gigabytes de espago em disco.
Acessivel via Internet 24h por dia, 7 dias por semana;
Manutengao por uma equipe especializada;
Atualizagao para novas versoes do OJS;
Instalagoes de Plugins;
Multiplas copias de seguranga (backup) armazenadas em locais geograficamente distintos pelo menos uma vez
por dia;
Configuragao e manutengao do servidor SMTP para envio de e-mails;
Corregao de bugs;
Suporte tecnico em relagao a problemas/requisitos da instalagao;
Disponibilizagao da RCCC em novo sistema em ate 15 dias corridos apos a contratagao do servigo.
Valor da Hospedagem e Suporte (Anual):

Migragao para OJS 3 versao mais estavel
Migragao Open Journal Systems (OJS) da versao OJS 2.4.8.0 para versao OJS 3 mais estavel.
Treinamento para utilizagao do OJS 3.
Valor da Migragao e Treinamento:
Aguardamos retorno.
Qualquer duvida, estamos a disposigao.
Atenciosamente,

Leandro Pinhelro

^2 CRCrSCr
OHSAHtACmSOM

Bibliotecario - CRB-14/1340
Departamento de Desenvoivimento Profissionai
+55 (48) 3027-7006
revista@crcsc.orq.br j http://www.crcsc.orQ.br

Av. Osvafdo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710
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HOSPEDAGEM E SUPORTE PLATAFORMA OJS

Passo Fundo, 13 de novembro de 2020
A/C:
RCCC-CRC-SC
p-

SUPORTE e HOSTING para PLATAFORMA OJS

Prezados
0 Objetivo desta proposta e oferecer um servigo^cdmpleto jaara Hospedagem,
Instalagao, migragao, o e configuragao e suporte a^platafonrn^SEER/OJS.

Por que escolher a PSTINFO:
•

Experlencia - Trabalhamos a maisldej 0 anos com hospedagem, suporte e
s > >\
programagao, sendo ajpais de^anos com a Plataforma O.J.S, tendo como
principais clientes a Camara dosxDeputados http://e-leqis.camara.lea.br e o
IBGE http://rbes.netrDr/ois/index.php/rbes

•

Nos somosv'Compaetps - grandes empresas nunca poderao dar tanta
atengao^^^guanto^nos, reagir tao rapido ou oferecer tantas solugoes
personalizadas^uanto nos.

•

Instalagao, migragao, configuragao e suporte ao sistema OJS na versao 3.0
ou superior, em servidor da CONTRATADA;
•

Hospedagem, implantagao e suporte ao sistema OJS na versao 3.0 ou
superior, em servidor da CONTRATADA;

•

Disponibilizagao de no mfnimo 10 Gb de espago para armazenamento;

•

Criagao/manutengao de 1 conta de e-mail para envio das mensagens

MARANGON& OLIVEIRA LIDA
Rua Carlos Gomes. 336/1001 - Vila Rodrigues-Passo Fundo-RS Cep: 99070-060: ,

::'v: -
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cnpj.:

n.52A.3i3/oooi-65
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Fones: (SI) 3500-0553 (31) 3197-0870 (61) 3550-8986
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Criagao/manutengao de URL para pagina da revista, em formato
combinado

vT

^ Visit

• Acesso as publicagoes para o publico via internet 24h por dia, 7 dias
por semana;
•

Garantia de execugao de, no mmimo, uma copia deseguranga (backup)
diaria das publicagoes

• outro add-on que se faga necessario para o uso da ferrapf^nta; X
•

Disponibilizagao de plug-ins de navegagao e qualquer o.utfo add-on, que se
faga necessario para o uso da ferramenta;

•

Prestagao de suporte tecnico necessario a equipeclc} para^pcJssibilitar o uso
da ferramenta.

^
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Suporte da revista (Fone, E-mail e Whats)^^
•

Configuragao de Recaptcha*para~evitar-Spamers
\\

o Incluir re^captcha nos formularios, para evitar que robos fagam
postagens, esta configuragao nao garante a seguranga do
^portal^sendo necessario um Firewall e configuragoes de
p-^seguranga no Linux.
•

Atualizagqesdd^ersoes

V:\

•^lnstalagoe,s de Plugins
• <^tualizagoes de Seguranga
•

Configuragao e manutengao de servidor SMTP para envio dos emails

•

Suporte sobre duvidas de utilizagao

•

Uma hora mensal de franquia para programagao PHP, caso necessario

•

Instalar espelhos ou seja ambientes de homologagao, assim, os novos
plug-ins, relatorios ou programagdes, serao feitos primeiramente no
ambiente de homologagao

lyiARAISlGON & QLlVEIRATTDA
\
Rua.Carlos Gpmes. 336/1001> Vila Rodrigues-Passo Fur|do-RS Cep:^99070-(J6Q
A
r
CNPT: 11:524313/0001-61;
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Fones:; (51) 3500-0553 (31) 3197-087:b (61) 3550-8986
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Treinamento
•

Disponibilizagao de treinamento no formato BAD, com tutorials em HTML e
PDF

• 4 Treinamentos de 1 hora cada, efetuados via web-conferencia

\\

Dos valores:
ITEM
'

<\

DrSCRIMINACAO DOS
rr
SERVICOS \

UNIDADE
MEDIDA

-.:val6r::-^: VALOR TOTAL

QUANTIDADE

1
'

Implantagao, migragao e
configuragao do SEER/OJS
Sistema Eletronico de Editoragao
de Revistas (SEER) e TReinamento
2

Hospedagem, manutengao e
disponibilizagao do ambiente,.

Implantagao
(valor unico).<!

^V^lms^nsal

N
r PROPOSTO
, (R$)

UNITARIO
PROPOSTO

::(R$) :-y
;

{■Ik1

.s' .

01

4.400,00

4.400,00

12

530,00

6.360,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

10.760,00

PRAZOrpE>yAblDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

: <#iEstamosHa disposigao para esclarecimentos, negociagoes ou solicitagoes .
g-N,

Cordialmente,

Paulo Roberto G. Marangon
Socio Diretor

;/MARANGON'&:QUVE!WiTDARua Carlos Gomes. 33Z;/1001 - Vila Rodrigues-Passo Fundo-RS Cep: 99070-060
::
CNP3.: ll.524.3i3/0001-65
/
^r
Fones: (51) 3500-0553 (31) 3197-0870 (61) 3550-8966
‘
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Or^amento Hospedagem, Suporte e Migra^ao RCCC
RCCC - CRCSC <revista@crcsc.org.br>
Seg, 30/11/2020 09:17
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Para: contato@openjournalsolutions.com.br <contato@openjournalsolutions.com.br>

Prezados,
Solicitamos orgamento para prestagao do servigo a seguir:
Hospedagem, suporte e migragao para OJS 3 da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC.
Hospedagem e Suporte da Revista Catarinense da Ciencia Contabii - RCCC.
Enderego: http://revista.crcsc.orQ.br
Especificagoes necessarias:
Hospedagem em nuvem;
No minimo 10 gigabytes de espago em disco.
Acessivel via Internet 24h por dia, 7 dias por semana;
Manutengao por uma equipe especializada;
Atualizagao para novas versoes do OJS;
Instalagoes de Plugins;
Multiplas copias de seguranga (backup) armazenadas em locais geograficamente distintos pelo menos uma vez
por dia;
Configuragao e manutengao do servidor SMTP para envio de e-mails;
Corregao de bugs;
Suporte tecnico em relagao a probiemas/requisitos da instalagao;
Disponibilizagao da RCCC em novo sistema em ate 15 dias corridos apos a contratagao do servigo.
Vaiorda Hospedagem e Suporte (Anual):

Migragao para OJS 3 versao mais estavei
Migragao Open Journal Systems (OJS) da versao OJS 2.4.8.0 para versao OJS 3 mais estavei.
Treinamento para utilizagao do OJS 3.
Valor da Migragao e Treinamento:
Aguardamos retorno.
Qualquer duvida, estamos a disposigao.
Atenciosamente,

Leandro Pinheiro
Bibliotecario-CR8-14/1340
Departamento de Desenvolvimento Profissional
+55 (48) 3027-7006
revista@crcsc.ora.br | httD://www.crcsc.ora.br
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710
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Open Journal Solutions
Solu?6es para o seu periodico online

https://www.openjournalsolutions.com.
contatofa)openjournalsolutions.com^bbV qA '
Telefone: +55 11 98959-9^fs

ORQAMENTO E PROPOSTA DE SERVIQO PARA ATUALIZAQAO DE
PLATAFORMA OJS E TREINAMENTO
1. DA OPEN JOURNAL SOLUTIONS
Open Journal Solutions e uma entidade de natureza juridica que presta servigos editoriais e
de internet. E de criagao e responsabilidade da MEI Thais Moret Maraccini, CNPJ
23.021.050/0001-50, I.E. 144.886.370.111, domiciliada a Rua Nicolau Mader, 11, CEP
05549-090, Sao Paulo/SP, Brasil.
2. DA PROPOSTA E SERVIQOS ESPECIFICOS NELA CONTEMPLADOS
Encaminhamos a Revista Catarinense da Ciencia Contabil, proposta de pregos referente a
prestagao de servigos especializados em atualizagao e configuragao do software Open
Journal Systems (OJS) e capacitagao para sua operacionalizagao, conforme valores e
quantidades especificados a seguir.
Os servigos poderao ser contratados individualmente ou em conjunto. Nos colocamos a
disposigao para esclarecer quaisquer duvidas que possam decorrer dos pontos aqui
descritos.
1

2.1.

Descrigao dos servigos oferecidos:

1. Atualizagao do software Open Journal Systems (OJS), da versao 2.4.8.0 para
versao 3.2.1.2;
2. Capacitagao de Equipe Editorial.
3. DO ORQAMENTO
SERVICO
1. Instalagao e configuragao do software Open Journal Systems
(OJS), na versao 3.2.1.1
2. Capacitagao de Equipe Editorial (aprox. 5 horas)
TOTAL

VALOR
R$ 2.000,00
R$ 200,00/hora
R$ 3.000,00

4. DO CRONOGRAMA DE EXECUQAO
O tempo de execugao da instalagao do SEER/OJS e customizagao visual e de
aproximadamente 24 horas. A instalagao tera garantia de 90 dias para problemas
decorrentes de bugs da plataforma.

Open Journal Solutions. 2020. CNPJ 23.021.050/0001-50

Visto

'cv

Open Journal Solutions

https://www.openjournalsolutions.com.
contato@openjournalsolutions■com:br,
Telefone: +55
" 11 98959-^9988 ^ j

Solugoes para o seu periodico online

A Instituigao devera fornecer o acesso integral ao servidor e ao banco de dados do siste^a
^
e o servidor devera estar pre-configurado dentro das especificagoes abaixo. Nos naaTv^to
configuramos o servidor do contratante.
• PHP 7.3 ou posterior com suporte MySQL, MariaDB, ou PostgreSQL
• Banco de dados: MySQL/MariaDB 4.1 ou posterior OU PostgreSQL 9.1.5 ou posterior
• Sistema operacional UNIX (como Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, etc.)
As capacitagoes da Open Journal Solutions consistem em aulas expositivas via
teleconferencia (Google Meet) que serao gravadas e disponibilizadas aos editores. As aulas
devem ser agendadas com pelo menos 48 horas de antecedencia.
MODULOS DO TREINAMENTO:
• Configuragao do Sistema - Duragao aproximada 1h30 hora
- Conteudo: Configuragao e Gerenciamento do sistema. Apresentagao das fungoes e
usuarios. Foco na fungao de Editor Gerente.
- Recomendada para grupos de no maximo 6 pessoas.
• Edigao - Duragao aproximada 2 horas.
- Conteudo: Interface do Editor. Foco na etapa de recebimento e avaliagao de artigos.
Introdugao as interfaces do Autor e do Avaliador.
- Recomendada para grupos de no maximo 6 pessoas.
• Editoragao - Duragao aproximada 1 hora e 30 minutes
- Conteudo: Interface do Editor. Foco na edigao final e publicagao dos artigos. Orientagao
editorial em geral.
- Recomendada para grupos de no maximo 6 pessoas.
5. DOPAGAMENTO
O pagamento devera sera realizado apos o acerto para inicio dos trabalhos, assinatura de
contrato ou acordo equivalente do ponto de vista juridico ficando as duas partes de comum
acordo e motivados pelo principio da boa fe.
Este orgamento foi emitido em 30/11/2020 e e valido por 90 dias.
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Open Journal Solutions
Solugoes para o seu periodico online

https://www.openjournalsolutions.com.brX^ClTA
contatofgopenjournalsolutions.com.bl^ A1
Telefone: +55 11 98959-99§ff

ORgAMENTO E PROPOSTA DE SERVIQO PARA HOSPEDAGEM DE
PLATAFORMA OJS
1. DA OPEN JOURNAL SOLUTIONS
Open Journal Solutions e uma entidade de natureza jundica que presta servigos editoriais e
de internet. E de criagao e responsabilidade da MEI Thais Moret Maraccini, CNPJ
23.021.050/0001-50, I.E. 144.886.370.111, domiciliada a Rua Nicolau Mader, 11, CEP
05549-090, Sao Paulo/SP, Brasil.
2. DA PROPOSTA E SERVIQOS ESPECIFICOS NELA CONTEMPLADOS

vl

Encaminhamos a Revista Catarinense da Ciencia Contabil, proposta de pregos referente a
prestagao de servigos especializados em hospedagem, instalagao e configuragao do
software Open Journal Systems (OJS) e capacitagao para sua operacionalizagao, conforme
valores e quantidades especificados a seguir.
Os servigos poderao ser contratados individualmente ou em conjunto. Nos colocamos a
disposigao para esclarecer quaisquer duvidas que possam decorrer dos pontos aqui
descritos.
2.1.

Descrigao dos servigos oferecidos:

1. Hospedagem de Periodico:
• Hospedagem em nuvem;
• 32 gigabytes de espago em disco;
• Acessivel via Internet 24h por dia, 7 dias por semana1;
• Manutengao por uma equipe especializada;
• Atualizagao para novas versoes do OJS2;
• Instalagoes de Plugins;
• Multiplas copias de seguranga (backup) armazenadas em locals geograficamente
distintos pelo menos uma vez por dia;
• Configuragao e manutengao do servidor SMTP para envio de e-mails;
• Corregao de bugs;
• Suporte tecnico em relagao a problemas/requisitos da instalagao;
3. DO ORQAMENTO
SERVIQO
1. Hospedagem de Periodico
TOTAL 12 MESES

VALOR
R$ 250,00/mes
R$ 3.000,00

1 Salvo casos fortuitos, acidentes naturals, eventos de forga maior, determinagoes legais ou judiciais.
2 Apos testagem da nova versao em ambiente separado e confirmagao de sua seguranga em relagao
a versao anterior/em uso.
Open Journal Solutions. 2020. CNPJ 23.021.050/0001-50

Open Journal Solutions
Soiugoes para o seu periodico online

https://www,openjournalsoiutions.com.b/%
cQntatQ@openjournalsolutions.com.fe

Telefone: +55 11 98959-998§
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4. DO CRONOGRAMA DE EXECUQAO
A migrapao das informagoes do servidor antigo para o nosso servidor de hospedagem sera
reallzada em ate 72 horas.
Para a realizagao da migragao a Instituigao devera fornecer o acesso e permissoes integrals
ao servidor, e ao mysql onde esta hospedado o sistema e seu banco de dados ou nos
fornecer os pacotes contendo: sistema da revista, pasta de arquivos/uploads, arquivo sql do
banco de dados.
Para configuragao do dominio personalizado da Instituigao, forneceremos o IP e/ou DNS da
nossa hospedagem, devendo o mesmo ser configurado pela Instituigao. Opcionalmente,
oferecemos dominio .br gratuito para a revista a escolha dos editores (sera necessario
verificar disponibilidade junto ao orgao de registro).
O suporte tecnico e oferecido por email, telefone ou skype de maneira continua. As
questoes enviadas por email serao respondidas em ate 24 horas.
As atualizagoes do sistema serao feitas sempre que houver nova versao estavel da
plataforma disponibilizada pelos desenvolvedores. A atualizagao e realizada somente apos
testes em ambiente separado, visando a integridade da revista.
O backup e feito com frequencia diaria e semanal.
IMPORTANTE: A Open Journal Solutions nao se responsabiliza por atrasos na prestagao
de servigos ocasionados pela demora ou nao fornecimento das informagoes e condigoes
especificadas acima.
5. DOPAGAMENTO
O pagamento devera sera realizado apos o acerto para inicio dos trabalhos, assinatura de
contrato ou acordo equivalente do ponto de vista juridico ficando as duas partes de comum
acordo e motivados pelo principio da boa fe.
Este orgamento foi emitido em 30/11/2020 e e valido por 90 dias.
&

VQ
I.

^\p
cy

>\S

cv\2>

c
&

C

;.P
<■

Open Journal Solutions. 2020. CNPJ 23.021.050/0001-50

Thais Moret Maraccini
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RCCC - CRCSC <revista@crcsc.org.br>
Sex, 13/11/2020 09:12
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■

Para: contato@ojsbr.com <contato@ojsbr.com>

Prezados,

Visto

Solicitamos orgamento para prestagao do servigo a seguir:
Hospedagem, suporte e migragao para OJS 3 da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC.
Hospedagem e Suporte da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC.
Enderego: http://revista.crcsc.ora.br
Especificagoes necessarias:
Hospedagem em nuvem;
No minimo 10 gigabytes de espago em disco.
Acessivel via Internet 24h por dia, 7 dias por semana;
Manutengao por uma equipe especializada;
Atualizagao para novas versoes do OJS;
Instalagoes de Plugins;
Multiples copias de seguranga (backup) armazenadas em locals geograficamente distintos pelo menos uma vez
por dia;
Configuragao e manutengao do servidor SMTP para envio de e-mails;
Corregao de bugs;
Suporte tecnico em relagao a problemas/requisitos da instalagao;
Disponibilizagao da RCCC em novo sistema em ate 15 dias corridos apos a contratagao do servigo.
Valor da Hospedagem e Suporte (Anual):

Migragao para OJS 3 versao mais estavel
Migragao Open Journal Systems (OJS) da versao OJS 2.4.8.0 para versao OJS 3 mais estavel.
Treinamento para utilizagao do OJS 3.
Valor da Migragao e Treinamento:
Aguardamos retorno.
Qualquer duvida, estamos a disposigao.
Atenciosamente,

Leandro Pinheiro

CRC

CONSUME RESfifWtBECCMTAfiSJDAJifi
DeSAWAtATAfiSNA

Bibliotecdrio - CRB-14/1340
Departamento de Desenvolvimento Profissional
+55 (48) 3027-7006
revista@crcsc.orQ.br j htto://www.crcsc.orQ.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC • CEP: 88015-710
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STNT Consulting - CNPJ 33.620.529/00^1-67DrW0
R. Joao Ferreira de Abreu, 533 - Vila Arriete - Sao Paulo-SR
Visto

De: Eder Sotto - (16) 98205-1018 - eder@ojsbr.com
Aos cuidados de: CRC SC

ORQAMENTO
—;r

^

■

Item
. 1 ^

^

i ‘

•

Descrigao
■■

-v-

•

Hens com cobranga umca. Vencimento 10 dias apos dispombilizagao do site da revista

J

i.

1

Migragao do completa do peribdico para OJS 3.2, incluindo todos os volumes
publicados e instalagao de plugins

R$ 1.490,00

2

Treinamento editorial completo remoto de 4 boras via Skype.

R$ 360,00

SUBTOTAL

R$ 1850,00

' ltem de CObranga menSaL Pr,me,r° venc'ment° 30 dlas aP°s 3 d.BPon.b.I.zagao do s.te da revsta.
3

Mensalidade do piano avangado e hospedagem gerenciada com suporte
tecnico e tira-duyidas via e-mail e whatsapp. Servidor Linux otimizado para
OJS com 40GB disponiveis para o periodico e banco de dados, 4
processadbres e 8GB RAM. Backup diario em nuvem.

R$ 129,00

i

VALOR/PRAZG) DE REALIZACAO E CpNDICOES DE PAGAMENTO
:-€• '
Prazoderea^agaddagonfiguragaoe
dispbnibilizagao para o cliente
/
' ' '."'7
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-X!.

14 dias comdqs apos a contratagao.
t

V’

‘

Boleto bancario, transferencia ou deposito: Vencimento
da fat'ura em 10 dias apos finalizagao da migragao do ,; v
%

• . 's-

Observagao: Para configuragao recomendada e funcionamento do portal OJS do periodico, e necessario
que o cliente contrate urn dominio proprio, ou configure urn subdommio no dominio principal ja existente.

■

Tambem e necessaria uma conta de email com servidor SMTP para uso no sistema OJS. Caso o cliente
opte pela aquisigao ou ja possua urn dominio proprio, a hospedagem e disponibilizagao do email sera
incluida no piano, sem custo adicional.
OJSBR - STNT Consulting

13 de Novembro de 2020.
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COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO CADASTRAL

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral
Cidadao,
Confira os dados de Identificapao da Pessoa Jundica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a RFB a sua
atualizagao cadastral.
A informapao sobre o porte que consta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NJMERO DE INSCRigAO

COMPROVANTE DE INSCRIpAO E DE SITUApAO
CADASTRAL

33.620.529/0001-67
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO
TITULO DO ESTABEIECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
STNT CONSULTING

PORTE
ME

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
62.01-5-01 • Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CODIGO E DESCRigAO DAS AT1VIDADES ECONOMICAS SECUNOARIAS
62.01-5-02-Web design
62.02-3-00 - Desenvolvimento e llcenclamento de programas de computador customizdveis
62.03-1-00 • Desenvolvimento e llcenclamento de programas de computador nao-customiziveis
62.04-0-00 • Consultoria em tecnologia da Informagao
62.09-1-00 • Suporte tecnico, manutengao e outros servigos em tecnologia da Informagao
63.11-9-00 • Tratamento de dados, provedores de servlgos de aplicagao e servigos de hospedagem na Internet
63.19-4-00 • Portals, provedores de conteudo e outros servigos de informagao na internet
63.99-2-00 • Outras ativldades de prestagao de servigos de informagao nao especificadas anterlormente
85.99-6-03 - Treinamento em informdtica
95.11-8-00 • ReparagSo e manutengao de computadores e de equipamentos perifPricos
CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 • Empresdrio (Individual)
LOGRADOURO
R JOAO FERREIRA DE ABREU

NUMERO
533

CEP
04.445-140

MUNICIPIO
SAG PAULO

BAIRRO/DISTRITO
VILAARRIETE

ENDERECO ELETRONICO
PARALEGAL@CONUBE.COM.BR

COMPLEMENT©
APT 73B BLOCO JASMIN
UF
SP

TELEFONE
(11)4788-9520

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
14/05/2019

MOTIVO OE SITUAgAO CADASTRAL

SITUA

$.A° ESPECIAL

“DATA DAsTrUAgTcTESPECIAL

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 08/01/2021 ds 14:36:36 (data e hora de Brasflia).
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A RFB agradece a sua visita. Para informa$6es sobre politica de privacidade e uso, clique aoui.

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ
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MINIST^RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

to

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA
DAUNIAO
Nome: EDER CARLOS SALAZAR SOTTO
CNPJ: 33.620.529/0001-67
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAD) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas 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 16:02:06 do dia 02/12/2020 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 31/05/2021.
Codigo de controle da certidao: 9166.08B3.B3D5.47B8
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1

Paqina

PODER JUDICIARIO
JUS X X QA i.)0 TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: EDER CARLOS SALAZAR SOTTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.620.529/0001-67
Certidao n°: 31863076/2020
Expedicpao: 02/12/2020, as 16:00:14
Validade: 30/05/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

#

Certifica-se que EDER CARLOS SALAZAR SOTTO (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.620.529/0001-67, 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 Administrative n° 1470/2011 dp 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.
INFORMA?AO 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.

Xividas e sugesto-as : cndt-Gtst. jus . br

Consulta Regularidade do Empregador

)8/01/2021
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao:
33.620.529/0001-67
Razao Social: eder carlos salazar sotto
R JOAO FERREIRA DE ABREU / VILA ARRIETE / SAO PAULO / SP / 04445Endere^o:
140

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.

Validade:23/12/2020 a 21/01/2021
Certificagao Numero: 2020122306081013488596

Informagao obtida em 08/01/2021 14:35:34

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ittps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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be Santa catarjna

Parecer 041/20/DIR
Em 09 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 2020/000102 - Contratagao de servigos de hospedagem para Revista
Catarinense de Ciencias Contabeis.

Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD) 2020/000102
de 03 de dezembro de 2020, elaborada pelo departamento de Desenvolvimento
Profissional;
Considerando as justificativas da necessidade de contratagao dos
materiais/servigos expostos no documento de formalizagao da demanda (DFD)
2020/000102;
Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e
conformidade do CRCSC exarado em 03 de dezembro de 2020, acolhendo a solicitagao
no que diz respeito a motivagao e justificativa;
Considerando que o contrato vigente se encerra em fevereiro de 2021 e o
pleito tern por objetivo certame para continuidade dos servigos, sendo estes suportados
pelo orgamento de 2021, cuja previsao consta no Plano Anual de Contratagoes do proximo
exerefeio;

Delibera:
Autorizar a abertura do process©.
De providencias. Cientifiquem-se os interessados.
r
| Assinado de forma digital por
ACLEBER DIAS:01456438913
DIAS:01 45643891/3 Dados: 2020.12.09 08:29:45 -03 00'

CLEBER

Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florian6po!is/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

09/12/2020

ENC: DFD - Hospedagem, Suporte e Migra^ao da RCCC

f'b

Martinho Santana - CRCSC <coordenador.goyernanca@crcsc.org.br>
Qui, 03/12/2020 16:02
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
i 12 anexos (3 MB)
certidao_336205290G0167 FGTS.pdf; certidao_33620529000167 UNIAO.pdf; certidao_33620529000167.pdf; DFD Hospedagem, Suporte e Migra^ao da RCCC.docx; DFD - Hospedagem, Suporte e Migra<;ao da RCCC.pdf; Or^amento
OJSBR.pdf; Orgamento OpenJournalSolution.pdf; Orgamento PARTNERSTI.pdf; Solicita^ao formal OJSBR.pdf; Solicitac^ao
formal OpenJournalSolution.pdf; Solicita<;ao formal PARTNERSTI.pdf; Plano Anual de Contratacao -PAC_2020.pdf;

Sr. Diretor,
Considerando prevista respectiva contratacao 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 caracteristicas e necessidades efetivas da
contratagao;
Considerando planejamento da contratagao adequada as necessidades efetivas para o
atingimento dos objetivos da Entidade;
Considerando realizagao de procedimento administrativo legal de contratagao na
administragao publica;
Com proposito de agregar valor ao processo interno de contratagdes, apoiando assim a
gestao do CRCSC.
Registramos REPROVAQAO da respectiva solicitagao no que se refere disponibilidade
orgamentaria.
( *) Observa-se ainda, que em 05/06/2020 ha urn registro no diario contabil, de contratagao
de servigo de hospedagem de Open Jounal Systems (OJS) da Revista Catarinense da Ciencia
Contabil - EMBRA Servigos em Tecnologia Ltda ME - NF 00001612 de R$ 1.970,96.
Ato continuo, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Depto de Infraestrutura com copia ao Departamento de Desenvolvimento Profissional e
a esta Coordenagao de Governanga.

Empresas

Implanta^ao

Treinamento

Hospedagem/MES

OJSBR

R$ 1.490,00

R$

360,00

R$

129,00 R$ 1.979,00

OPEN JOURNAL

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00

R$

250,00 R$ 3.250,00

PARTNERSTI

R$ 4.400,00

R$

R$

530,00 R$ 4.930,00

VALOR MEDIO PROPOSTO

TOTAL

R$ 3.386,33

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkYzU4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto

gj CRCSC
C0»fieu« RqaOKiL OS OONUMUDAOO
DC SANTA GtfAJUKA

Coordenador de Govemanga e Conformidade
Contactor CRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.Qovernanca@crcsc.orq.br
| htto://www.crcsc.orQ.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis • SC • CEP: 88015-710
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De: Antonio Duarte - CRCSC <diretor.institucional(5)crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 14:42
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>; Cleber Dias - CRCSC
<diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Danielly da Cunha - CRCSC <coordenador.desenvolvimento@crcsc.org.br>
Assunto: ENC: DFD - Hospedagem, Suporte e Migra?ao da RCCC
Boa tarde Martinho,
Segue a DFD com autoriza^ao desta diretoria para Hospedagem, Suporte e Migra^ao da Revista
Catarinense da Ciencia Contabil. Obrigado.
Atenciosamente,
&

Antonio C6sar Costa Duarte
Diretor Institucional e de Relacionamento com o Profissional
+55 (48) 3027-7035 / (48) 99628-2222

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkYzU4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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Esta mensagem e para uso exclusive do(s) destinatario(s) indicado(s) e pode center informafoes proteg-Sas^to
per segredo professional, per direitos do autor ou por outras normas legais. Se voce a recebeu por engano,
por favor, comunique-nos mediante resposta e a elimine de seus sistemas. E proibido copiar ou revelar o seu
conteudo a qualquer outra pessoa. A confidencialidade e o segredo professional legal nao sao diminuidos ou
invalidados por qualquer envio equivocado desta mensagem.
De: Danielly da Cunha - CRCSC <coordenador.desenvolvimento@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 14:32
Para: Antonio Duarte - CRCSC <diretor.institucional@crcsc.org.br>
Assunto: ENC: DFD - Hospedagem, Suporte e Migragao da RCCC
Boa tarde, Antonio,
Segue anexo, DFD - Hospedagem, Suporte e Migragao da Revista Catarinense da Ciencia Contabil
(RCCC) e demais documentos pertinentes.
Saliento que e necessario contratar o servigo ate 03/02/2021.
Qualquer duvida, estou a disposigao.
Obrigada!

Atenciosamente,

Danielly da Cunha

SI

Coordenadora
Departamento de Desenvolvimento Profissional
+55 (48) 3027-7046
coordenador.desenvolvimento@crcsc.orq.br | http://www.crcsc.orq.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Fiorianopolis - SC - CEP: 88015-710

m

De: Leandro Pinheiro - CRCSC <desenvolvimento3@crcsc.org.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 10:41
Para: Danielly da Cunha - CRCSC <coordenador.desenvolvimento@crcsc.org.br>
Assunto: DFD - Hospedagem, Suporte e Migragao da RCCC
Bom.dia, Dani,
Segue anexo, DFD - Hospedagem, Suporte e Migragao da RCCC e demais documentos
pertinentes.
Obs.: Precisamos contratar o servigo ate 03/02/2021.
Qualquer duvida, estou a disposigao.
Atenciosamente,

n
Leandro Pinheiro
Bibliotecario - CRB-14/1340
Departamento de Desenvolvimento Profissional
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkYzU4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6fwX2...
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Florianopolis, 04 de Janeiro de 2021.
De: Comissao Permanente de Licitagoes
Para: Presidente
Assunto: HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAQAO DA RCCC

Senhor Diretor de Administragao e infraestrutura do CRCSC,
Conforme solicitagao do Departamento de Desenvolvimento Profissional, analisada
pelo Coordenador de Governanga e Conformidade, tendo em vista o valor da contratagao
e todos os recursos que seriam dispendidos para execugao de um processo licitatorio, com
intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a
elaboragao de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art.
24, inciso il da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensavel a licitagao para outros
servigos e compras, que nao sejam obras e servigos deengenharia, de valor ate 10% (dez
por cento) do previsto na alinea “a”, inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este
estabelecido em R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), para a aquisigao em
questao.
Inicialmente, cabe registrar, que a analise de oportunidade e conveniencia da
aquisigao, conforme manual estabelecido, e do setor de governanga em conjunto com as
diretorias, cabendo, portanto, a comissao de licitagao, o enquadramento e instrugao legal
do processo.
Cumpre observar a INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020,
a qual dispoe sobre o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.
O Setor solicitante encaminhou pesquisa de prego que se enquadra no inciso IV,
art. 5°, da IN MPDG 73/2020, atendendo, concomitantemente, ao § 2° da supracitada IN,
motivo pelo qual considera-se apta a referida pesquisa.
Ainda, os orgamentos possuem as mesmas especificagoes e foram solicitados nos
mesmos termos, no entanto, a Administragao optou por contratar a empresa que
apresentou o menor valor a qual tambem possui Regularidade Fiscal.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA DE
LICITAQAO, nos termos acima citados.
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PAMELA D’UART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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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 Permanente de Licitagoes, referente
a HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAQAO DA RCCC; AUTORIZO abertura de Processo
Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei
8.666/93.
Florianopolis, 04ide Janeiro de 2021.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 83/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 63/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessaries, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispense de Licitagao n° 63/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.
Florianopolis, 04 de Janeiro de 2021.
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PAMELA DU^ART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento de Contabilidade
PROCESSO ADMINISTRATIVO 83/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 63/2020
Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento de
Desenvolvimento Profissional, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
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Objeto: HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAqAO DA RCCC "W- v
PRESTADOR

: m'gracao:

TREINAMENTO

MENSALIDADE
HOSPEDAGEM

OJSBR

R$ 1.490,00

RS 360,00

RS 129,00

OpenJoumalSo
RS 2.000,00
lutions
r.'
v
•
PARTNERSTI

;R$ 4.400,00

RSI-OOO.OO
INCLUSO

.*5

,RS 3.398,00

;-R$;6:0b0,0P;:i:

RS 250.00
:R$ 530,00

"tOTAL/ANUAl.

i.

R$ 10.760,00

^REGULARiDAOE
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.. . REGULAR .. .
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' CONSULTADA;;
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,) CONSULTADA
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Vencedor: OJSBR

Florianopolis, 04 dajaogiro de 2021
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PAMELA D1JARTARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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V^^Data : 07.01.2021
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controls Orcamentario
NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA
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Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

145

2021

07.01.2021

6.3.1.3.02.01.037

£

^.-^d^Processo
PA83DL63/20

Projeto

Descrigao da Conta

Conta de Despesa

o
<n
50 o>;

SERVIQOS DE INTERNET

SubProjeto

3018-PUBLICAQC)ES t£cnicas

Historico da Reserva

Valor Total da Reserva

DESPESA ANUAL COM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAgAO DA REVISTA
CATARINENSE DA ClSNCIA CONTABIL.
3.398,00

%

Valor por Extenso
Tres Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reals

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

105.160,00

69.479,88

3.398,00

32.282,12

, 07 de Janeiro de 2021

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitaimente 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 cddigo YP5Z-R999-862T-CEKU
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N° T>rGce|so ^
Codigo para verificagao: YP5Z-R999-862T-CEKU

ViCtO

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

V HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 048.189.559-06) em 07/01/2021 17:17

^ CLEBER DIAS (CPF 014.564.389-13) em 07/01/2021 18:08

^ RUBIAALBERSMAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 08/01/2021 11:03

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/assjnaturadigitalA/alidarDocumentoExterno.aspx7cod igo=YP5Z-R999-862T-CEKU
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PORTARIA CRC3C M.• 020. OB 09 DB JANEIRO 06 3020*
EstaMeco oe IntoonntM da ComlttOo de
Uctacta do CRC8C para oanoda 2020,
eilDENTE DO CON8ELMO REQIONA1. DE CONTABILIDADE DE
APR
SANTA CATARINA* no uto da tufa atribu^du lagals a nolmantatet

RBSOtVe:
Aft. 1* Oaalonar oa amptagidoa Pamala CHi«t Ar«0)o Parteotto* matdcula
307. JftoriiUn Albatto Coala. matdeula 204 a I rant Buaooa dot R^a, matdoula 60, sod a
PraaJdSfKla da prtmtlr*4 para oompor a ComNalo da UcIteQOaa do CRCSC.
Art 2* Ns autOnda da PraNdanta da ComliaBo, Jhonatao Albarto Cotta,
matfloula 204, aisumlri at fVinpOaa da Praaldanta da ComNiaao da LksRaoio.
Art 3* Daalgftar oa funotohOrloa Eduardo dantoa ORvafra, matrfoula 202 a
Uandro Pinhtiroi matrroula 230* oomo aopiantaa*
Ait 4* Os trabalhoa reatxadoa am saasOo aarOo lacratarfados por urri doa
mambroa da Comlaalo, dailgnado palo Praaldanta.
Ait 0* Compata 4 Comlaafto a habifjtiQio prtKmlnar, a inacifglo am
rapist ro cadastral, a soa attcraplo ou oinoatamarto, o prooaaaamanto a lu^amanto dsa
propostas.
Art 6s Bits portarfa anira am vigor a parbr daata data, taodo vtg«ficla att
91 da daaambro da 2020, podando aar allarada ou ravogada a qualpuar tampo* paia
Praaldanta do CRCSC, conform# eonvantinoia adn^niatratlva,
oontrdrta,

Art 7® Ream ravogadaa aa Portartai qua tratam do aasunto da forma
DO-sa dfcicia aoa jntsrasaados a cumpra-as
Coniodora RObia Albtra Magalhitt

ante

#
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HoM||ui» Cabral. tQOO >CaWO- rtaaKaHtMlftC>Ctf-UOlS4M«
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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 cr^dito emitidos
pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato
proprio, bem como em delegar competencias e atribuigoes, definindo e estabelecendo a
corresponsabilidade de gestao, fixadas no Regimento Interne do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina;
Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e
instancias de governanga para autorizar a contratagao e pagamento de bens e servigos,
bem como autorizar a realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os limites e instancias de governanga para aprovagao
de atos que geram despesas com a contratagao e/ou pagamento de bens e servigos e a
realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina.
Art. 2° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:

DESPESA
AprovaroTermo de
Referencia / Projeto
B£sico
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 -Cff.88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

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

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

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

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

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de
Registro de Prepos

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Assinar contratos de
aprendizagem e termos
de estagio

Qualquer valor

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

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

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Ratificar a inexigibilidade
de licitapao

Homologar/revogar/
anular licitapdes
Decidir recurso
administrative das
licitapoes

Assinar contratos
administrativos ou a
prorrogapao e rescisao
de contratos em vigor e
Atas de Registro de
Prepos

Aprovar o Pedido de
Renovapao Contratual

ot
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CONSEIWO REGiONAl DE CONTAHUDADE
OE SANTA CATARINA

Autorizar o termo de
abertura de processo de
licitapao para
contratapao de bens e
servipos

Prc^

Acima de
R$ 1.430.000,00

Ate R$ 17.600,00

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

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

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC -0^88015-710
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

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

<

Acima de
R$ 17.600,00

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
Contebil-Financeiro
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional e
Contador do
Departamento

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Floriandpolis/SC -CER88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CONSOHO REGIONAL DECONTABJUDAD£
DE SANTA CATARINA

Margem Consignavel dos
Funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
Administra^ao 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

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
sessdes de julgamento e
demais providencias

Analisar as
demonstragoes
contabeis das empresas
licitantes

\

f

N° Pr

-Jl. y

Contabil-financeiro

Atestado de Capacidade
Tecnica

• \

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.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florian6po!is/SC -CB1!88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008

crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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CONSELHO REGiONAL DE CONTAHUDADE
OE SANTA CATABIKA

^s^y'

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:50347136915z

I Assinado de forma digital por RUBIA
sALBERS MAGALHAES:50347136915
Dados: 2020.07.06 18:36:52 -OB'OO'

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente

#

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC -CB?88015-710
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crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

MINUTA DE CONTRATO
v- 'v.•
Dispensa de licitaqao/lnexigibilidade - Baixo valor
SERVigO
PRESJAgAO DE SERVigO SEM DISPONIBILIZAgAO DE MAO DE OBRA
OBS:ELABORADO DE ACORDO COM O MODELO DE CONTRATO DA AGU (PREGAOCONTRATO - servicos)

MODELO
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N°......ENTRE O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no
Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo.seu Diretor Sr. CLEBER
DIAS, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
sob o n°

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

inscrito(a) no CNPJ/MF
em

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

expedida pela (o)

em vista o que consta no Processo n°

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

doravante

..........., portador(a) da

., e CPF n°

tendo

e em observancia as disposi^oes da

Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002 e na Lei n°
8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da dispensa de licita<;ao n° XXX, mediante as clausulas e conduces a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. O objeto do presente instrumento e a Contrata^ao de empresa especializada na
hospedagem, suporte e migragao para Open Journal Systems OJS 3 da Revista Catarinense
da Ciencia Contabil - RCCC que serao prestados nas conduces estabelecidas:
1.1. Migra<;ao do completa do periodico para OJS 3.2, incluindo todos os volumes
publicados e instala<;ao de plugins;
1.2. Treinamento editorial complete remote de 4 boras via Skype;

■'Iplp®§'
1.3 Plano avan<;ado e hospedagem gerenciada com suporte tecnico e tira-duvidas via e-mail},'^) w
e whatsapp;

.

.

\.— Visto

1.4. Servidor Linux otimizado para OJS com 40GB disponiveis para o periodico e banco de
dados, 4 processadores e 8GB RAM. Backup diario em nuvem;

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1.

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

do contrato.

3. clAusula TERCEIRA - PREgO
3.1.

O valor total da contrata<;ao e de R$ 3.398,00, conforme tabela abaixo:

Item

Valor

Descrigao

(tens cbm cobranga Cirrica. Vencfmento 10 dlas ap6s dlsponlblllzacfio do>Ko da reylsta

r.

1

Migrate do completa do periddico para OJS 3.2, induindo todos os volumes
publicados e Instalagdo de plugins

R$ 1.490,00

2

Treinamento editorial complete remote de 4 horas via Skype.

R$ 360,00
R$ 1850,00

SUBTOTAL
v.

>x

hern de cobranca mensal. Prfmelro vencimento 30 dias ap6s a dlsponibilizacSo do site da rovlste. t

3

Mensaiidade do piano avangado e hospedagem gerenciada com suporte
tecnico e tira-duvidas via e-mail e whatsapp. Servidor Linux otimizado para
OJS com 40GB disponiveis para o periddico e banco de dados, 4
processadores e 8GB RAM. Backup didrio em nuvem.

R$ 129,00

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuqao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contrataqao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta

contrata<;ao

estao

programadas

em dotagao

or<;amentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2021, na
dassificagao abaixo:
Conta:

5.

clAusula quinta

-

pagamento

5.1.

V?Jt>

0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis,^ Nop?

contados da data da apresenta<;ao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei\
n° 8.666, de 1993.
5.2..

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

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao a que aquela
se referir.
5.3.

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

competente, condicionado este ato a verifica<;ao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em rela^ao aos services efetivamente prestados e aos materials empregados.
5.4.

Havendo

erro

na

apresenta^ao

da

Nota

Fiscal/Fatura

ou

dos

documentos

pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidate da despesa,
como por exemplo, obrigaqao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da
regulariza<;ao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
5.5.

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

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situa^ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
5.6.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizaqao da regularidade
fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

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

rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
5.8.

Havendo

a

efetiva

execugao

do

objeto,

os

pagamentos

serao

realizados

normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situa<;ao junto ao SICAF.

5.9.

Somente por motive de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse

publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante, nao sera rescindido o contrato em execu^ao com a contratada
inadimplente no SICAF.

Oi
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5.10.

Quando do pagamento, sera efetuada a reten^ao tributaria prevista na legislate

aplicavel.
5.11.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribui{;6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
5.12.

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

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

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

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAgOES

6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 12 (seis) meses contatados da
data da assinatura, a excegao das situagoes previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.
6.1. Em caso de prorrogagao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser
aplicado o INPC, para corregao do valor, ou outro que venha substitui-lo.
6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECUgAO DOS SERVigOS E SEU RECEBIMENTO

ff$
7.1.
7.2.

to

A execugao dos services sera realizada a partir da data de assinatura do contrato|g
Vo WO Pro
Os services serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pel§(a)
fc.

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes na proposta.
7.3.

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

com as especifica(;6es constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao
de penalidades.
7.4.

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

recebimento provisorio, apos a verifica<;ao da qualidade e quantidade do service executado
e materiais empregados, com a consequente aceitacjao mediante termo circunstanciado.
7.4.1.

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

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitive no dia do esgotamento do prazo.
7.5.

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

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu^ao do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAgAO

8.1.

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

acompanhar e fiscalizar a execu<;ao dos services, anotando em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execu<;ao e determinando o que for necessario a
regulariza<;ao de falhas ou defeitos observados.
8.2.

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

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.

O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

B
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Exigir o cumprimento de todas as obriga.qoes assumidas pela Contratada, de acordp^
9.1.
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
\

N° Prnr®
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Visto

9.2.

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

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;
9.3.

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

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

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

caso de comprovada necessidade de service, formalmente justificada pela autoridade do
orgao para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao
trabalhista;
9.5.

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

estabelecidas neste contrato;
9.6.

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legislaqao.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATADA

10.1.

Executar os services conforme especifica<;6es constantes na proposta, com a

aloca<;ao dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
alem de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, na
qualidade e quantidade especificadas em sua proposta;
10.2.

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

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os services efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infra^ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da
contratagao; ensejar o retardamento da execu<;ao do objeto; fraudar na execugao do
contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a
proposta;
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

(s-< S

O
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11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela \'2> ?‘J° Pro
inadimplida, ate o limite de 15 dias;

<

11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
11.2.3. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecu<^ao total do objeto;
11.2.3.1. Em caso de inexecu^ao pardal, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;
11.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrative pela qual a Administrate Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
11.2.5. Dedaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punito ou ate que seja promovida a

m

reabilitato perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;
11.3. A aplicato de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.
11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5. A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.
11.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em process©
administrative que assegurara

o

contraditorio

e

a

ampla

defesa

observando-se

o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de
1999.
11.7. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado
a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

Vteto

o
O

11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente regjstradas no SICAF.

11.10. As sanqdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabtveis.

12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1.

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

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Let, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis.
12.2.

E admissive! a fusao, cisao ou incorporate da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de
habilitagao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condic;6es do
contrato; nao haja prejuizo a execuqao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administrate a continuidade do contrato.
12.3.

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

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrative prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.5.

O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
12.5.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relate dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indeniza<;6es e multas.

kv

13.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAgbES

13.1.

E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operate financeira;
13.1.2. Interromper a execute contratual sob alegaqao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAgAO

14.1.

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

meio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

/im

!§=
15.1.

Si

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes^

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigb de Defesa do Consumidor e normas e prindpiosV
gerais dos contratos.

~ "

16.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1.

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

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Florianopolis,

de

de 2020

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

m

J
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Jundico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 83/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 63/2020
Assunto: Parecer Jundico.
Senhora Assessora Juridica,
Encaminhamos o Processo Administrativo 83/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 63/2020,
que tem por objeto a HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAQAO DA RCCC, 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, 08 de Janeiro de 2021.
Atenciosamente,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

+
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CONSELHO REGIONAL. DECONTABiUDADE
DE SANTA CATARINA

Florianopolis, 08 de janeiro de 2021.

De: Depto. Jun'dico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licitagao

Parecer Jun'dico n. 01/2021
REF.: Processo Administrativo N°. 83/2020
Dispensa de Licitagao N° 63/2020

Esta Assessoria Jun'dica foi solicitada a emitir parecer relative
ao processo em epigrafe, nos termos do paragrafo unico do art. 38, da Lei 8.666/93, cujo
objeto e a “Contratagao de empresa especializada na hospedagem, suporte e migragao
para Open Journal Systems OJS 3 da Revista Catarinense da Ciencia Contabil - RCCC”,
conforme solicitagao e informagoes anexas.

Constam dos presentes autos, alem de outros documentos
necessaries a instrugao do processo:
•

o documento de formalizagao da demanda (DFD n.
2020/00102),

apontando

a

justificativa

da

empresa

que

necessidade da contratagao:
•
•

orgamentos;
certiddes

de

regularidade

da

apresentou o menor orgamento;
•

Parecer

da

Coordenagao

de

Governanga

e

Conformidade;
•

Parecer n° 041/20/DIR, do Diretor Administrativo e de

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- F!orian6polis/SC -CEP:88015-71Q
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br
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Infraesfrutura, autorizando a abertura do processo,
pontuando que o contrato vigente se encerra em
fevereiro de 2021 e o pleito tem por objetivo certame
para

continuidade

dos

servigos,

sendo

estes

suportados pelo orgamento de 2021, cuja previsao
consta no Plano Anual de Contratagbes do proximo
exercicio;
•

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;
•

Despacho de autorizagao exarado pela autoridade
competente;

•

Manifestagao

do

setor

contabil,

apontando

a

possibilidade de prosseguimento da contratagao,
tendo em vista a Nota de Reserva Orgamentaria n°
145;
•

Portaria CRCSC n° 020, de 09/01/2020, nomeando a
comissao de licitagao.

•

Portaria

CRCSC

n°

079,

de

06/07/2020,

estabelecendo os limites e instancias de governanga
para a contratagao e pagamento de bens e servigos
e de gastos com diarias e passagens no ambito do
Conselho

Regional

de Contabilidade de Santa

Catarina;
•

Minuta do contrato.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles de natureza
tecnica e aqueles relatives a finalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da
Administragao e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui
e a de que a autoridade competente age em adequagao as necessidades da Administragao
e as atribuigoes conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este
departamento consultivo opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratagao a ser
utilizada pela Administragao. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a finalidade
do ato administrative, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.

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

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

Sobre o contrato, elaborado de acordo com o modelo de
contrato da AGU, sugere-se, apenas, a inclusao na clausula decima, no que tange as
obrigagoes da contratada, da seguinte previsao: “10.3. Manter, durante toda a execugao
do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas pela contratada, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na dispensa.”. No mais, sua redagao
contempla os requisites expostos nos incisos do art. 55 da Lei 8.666/1993, alem de nao
apresentar, a priori, vicio que possa turbar a validade do negocio.

Porfim e por pertinente, vale ressaltar que, considerando nao
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se tratar de contratagao de grande vuito, bem como que o contrato nao sofrera reajuste
pelo seu prazo de vigencia, 12 (doze) meses, nao ha previsao de exigencia de garantia
para execugao do servigo.

Do exposto, analisado o presente processo administrative, e
observadas as consideragoes acima, e de ser aprovado pela Assessoria Juridica, uma vez
que devidamente instruido com os documentos necessaries previstos, encontrando-se
apto para ser executado.

E o parecer.

Roberta Germani
Advogada CRCSC
OAB/SC 55.847

robertMSC™
/‘GERMANI
GERMANI^42021.01.11
-0300'
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 83/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 63/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAgAO E ADJUDICAgAO
Objeto: HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAQAO DA RCCC
Prego total: R$ 3.398,00
Fundamentagao: art. 24, inciso fl.

Conforme autorizagao para abertura do processo do Diretor de Administragao e
Infraestrutura do CRCSC e de conformidade com o Parecer Juridico, a comissao
permanente de licitagao conclui que a contratagao dos servigos possui fundamentagao
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADO o objeto do presente
certame para EDER CARLOS SALZAR SOTTO- CNPJ: 33.620.529/0001-67.
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao(DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): Mirando o principio da economicidade, observados os
custos de contratagao do objeto e publicagao no DOU, a publicagao esta dispensada
(conforme acordao 1336/2006, plenario, relator ministro Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/06).
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 08 de Janeiro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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ACORDAO N° 1336/2006 -TCU-PLENARIO
1. Processo n.° TC - 019.967/2005-4.
2. Grupo II - Classe: VII - Representagao.
3. Interessada: Secretaria de Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa SEMAT/TCU
4. Orgao: Tribunal de Contas da Uniao
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar.
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministerio Publico: nao atuou.
7. Unidade Tecnica: Conjur.
8. Advogado constituido nos autos: nao consta.
9. Acordao:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representagao da Secretaria de
Material, Patrimonio e Comunicagao Administrativa do TCU- SEMAT, contestando
orientagao da Secretaria de Controle Interne do TCU - SECOI, Secoi Comunica n° 6/2005,
no sentido de que “a eficacia dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao a que se
refere o art. 26 da Lei n° 8.666/93 (art. 24, incises ill a XXIV e art. 25 da Lei n. 8.666/93),
independentemente do valor do objeto, esta condicionada a sua publicagao na Imprensa
oficiaf'.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao
Plenaria, em:
9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da presente representagao,
para, no merito, considera-la procedente;
9.2. determinar a Secretaria de Controle Interno do TCU que reformule o “SECOI
Comunica n° 06/2005", dando-lhe a seguinte redagao: “a eficacia dos atos de dispensa e
inexigibilidade de licitagao a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, incisos III a
XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93), esta condicionada a sua publicagao na imprensa oficial,
salvo se, em observancia ao principio da economicidade, os valores contratados estiverem
dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93".
10. Ata n° 31/2006-Plenario
11. Data da Sessao: 2/8/2006 - Ordinaria
12. Codigo eletronico para localizagao na pagina do TCU na Internet: AC-133631/06-P
13. Especificagao do quorum:
13.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Marcos ViniciosVilaga, Valmir
Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar (Relator),
Benjamin Zymler e August© Nardes.
13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Auditor presente: Marcos Bemquerer Costa.
ADYLSON MOTTA
Presidente

UBIRATAN AGUIAR
Relator

Fui presente:
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
Fonte: https://contas.tcu.QQv.br/iurisA/Veb/Juris/Consu1tarTextual2/JurisDrudencia.faces?QruDoPesQuisa=JURISPRUDENCIA&text
oPesauisa=PROC:19967200S4
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 83/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 63/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresaEDER
CARLOS SALZAR SOTTO- CNPJ: 33.620.529/0001-67, no valor de R$ 3.398,00 (tres mil
trezentos e noventa e oito reais), para atender o Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 08 de Janeiro de 2021.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

A.v. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - rone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br * www.crcsc.org.hr
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N° 1124, ENTRE O CONSELHO \
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E EDER CARLOS SALAZAR SOTTO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida
Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu representado(a) pelo seu
Diretor Sr. CLEBER DIAS, doravante denominada CONTRATANTE, e a

EDER CARLOS

SALAZAR SOTTO inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 33.620.529/0001-67, sediada na Joao
Ferreira De Abreu - 533, Apt 73b Bloco Jasmin, Bairro: Vila Arriete, Sao Paulo, SP, CEP:
04445-140, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EDER
CARLOS SALAZAR SOTTO, tendo em vista o que consta no Process© n° 83/2020 e em
observancia as disposigoes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da dispensa de licitagao n° 63/2020,
mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1. O objeto do presente instrumento e a Contratagao de empresa especializada na
hospedagem, suporte e migragao para Open Journal Systems OJS 3 da Revista Catarinense
da Ciencia Contabil - RCCC que serao prestados nas condigoes estabelecidas:
1.1. Migragao do completa do periodico para OJS 3.2, incluindo todos os volumes
publicados e instalagao de plugins;
1.2. Treinamento editorial complete remoto de 4 boras via Skype;
1.3 Plano avangado e hospedagem gerenciada com suporte tecnico e tira-duvidas via e-mail
e whatsapp;
1.4. Servidor Linux otimizado para OJS com 40GB disponiveis para o periodico e banco de
dados, 4 processadores e 8GB RAM. Backup diario em nuvem;

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1.

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

do contrato.

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBER DIAS, EDER CARLOS SALAZAR SOTTO, JHONATAN ALBERTO COSTA
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3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECJO
ss. Victo

0 valor total da contrataqao e de R$ 3.398,00, conforme tabela abaixo:

3.1.

; Item

: Valor

Descrigao

. Jtens com oobrahca unica. Vencimehto 10 dlas apds disponibilizacao do site da revista
■

...

-

'v.,.

‘

j.,.

'ic. *•

1

Migragdo do completa do periddico para OJS 3.2, induindo todos os volumes
publicados e instalagao de plugins

R$ 1.490,00

2

Treinamento editorial completo remote de 4 horas via Skype.

R$ 360,00

SUBTOTAL
v
3

R$ 1850,00

kem do cobranca mensaL Prfmelro voncimento 30 dias apds a disponibilizacOo do site da revista.
Mensalidade do piano avangado e hospedagem gerendada com suporte
tdcnico e tira-duvidas via e>mail e whatsapp. Servidor Linux otimizado para
OJS com 40GB disponfveis para o periddico e banco de dados, 4
processadores e 8GB RAM. Backup didrio em nuvem.

'^

R$ 129,00

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e putros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTA^AO OR^AMENTARIA

4.1.

As despesas decorrentes desta

contratagao

estao

programadas em dotagao

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2021, na
classificagao abaixo:
Conta: 6.3.1.3.02.01.037

5.
5.1.

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

contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.
5.2..

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

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao a que aquela
se referir.
5.3.

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

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagao aos services efetivamente prestados e aos materials empregados.
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5.4.

Havendo

erro

na

apresenta^ao

da

Nota

Fiscal/Fatura

ou

dos

documentos \“3 N°

pertinentes a contratagao, ou( ainda, circunstancia que irmpega a liquidagao da despesa,
como por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da
regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
5.5.

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

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual penodo, a criterio da contratante.
5.6.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade
fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

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

rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
5.8.

Havendo

a

efetiva

execugao

do

objeto,

os

pagamentos

serao

realizados

normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situagao junto ao SICAF.

5.9.

Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse

publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada
inadimplente no SICAF.

5.10.

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

aplicavel.
5.11.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.12.

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

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
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financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplementol^ N° PAL
da parcela, e calculada mediante a aplicaqao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensaqao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I - (TX)

I = (6/100)

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERA^OES

6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses contatados da
data da assinatura, a excegao das situates previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.
6.1. Em caso de prorroga^ao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser
aplicado o INPC, para corre^ao do valor, ou outro que venha substitui-lo.
6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECUgAO DOS SERVINGS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

A execugao dos services sera realizada a partir da data de assinatura do contrato.

7.2.

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

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior
verificai;ao de sua conformidade com as especifica^oes constantes na proposta.
7.3.

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

com as especificaqoes constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicaqao
de penalidades.
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S;j

Os serviqos serao recebidos definitiyamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do\y5 mprox^o $3
;.7‘jflr

recebimento provisorio, apos a verificaqao da qualidade e quantidade do serviqo executado
e materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.
7.4.1.

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

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitive no dia do esgotamento do prazo.
7.5.

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

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuqao do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAQAO

8.1.

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

acompanhar e fiscalizar a execu<;ao dos services, anotando em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execu^ao e determinando o que for necessario a
regulariza<;ao de falhas ou defeitos observados.
8.2.

A fiscaliza^ao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei<;6es tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administrate ou de- seus agentes e prepostos, de conformidade
com 0 art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.

O representante da Administrate anotara em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execute do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

9.1.

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

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizato dos services, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;

9.3.

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

da execute dos services, fixando prazo para a sua correto;
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9.4.

is

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

caso de comprovada necessidade de service, formalmente justificada pela autoridade do
orgao para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao
trabalhista;

9.5.

Pagar a Contratada o valor resultante da presta^ao do servigo, no prazo e condigoes

estabelecidas neste contrato;

9.6.

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legisla^ao.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgdES DA CONTRATADA

10.1.

Executar os servigos conforme especifica<;6es constantes na proposta, com a

aloca<;ao dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
alem de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, na
qualidade e quantidade especificadas em sua proposta;
10.2.

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

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materials empregados;
10.3.

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as

obrigagoes assumidas pela contratada, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas na dispense.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragao administrative nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da
contratagao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na execugao do
contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a
proposta;
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 15 dias;
11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
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11.2.3. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de V,'5
inexecugao total do objeto;

^

11.2.3.1. Em caso de inexecu^ao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;
11.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
11.2.5. Declarable de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra^ac Publica,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;
11.3. A aplicabao de multa nao impede que a Administrabao fescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanboes cabiveis.
11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administrabao, equivale a inexecubao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5. A aplicabao de qualquer penalidade nao exclui a aplicabao da multa.
11.6. A aplicabao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em process©
administrative que assegurara

o

contraditorio

e

a

ampla

defesa

observando-se

o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de
1999.
11.7. A autoridade competente, na aplicabao das sanboes, levara em considerable a
gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado
a Administrabao, observado o principio da proporcionalidade.
11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicabao enviada pela autoridade
competente.
11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10. As sanboes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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12.

CLAUSULA D^CIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1.

■ 'VvitSo. V''
O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis.
12.2.

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

jundica, desde que sejam observados pela nova pessoa jundica todos os requisites de
habilitagao exigidos para a contrataqao; sejam mantidas as demais clausulas e conduces do
contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
12.3.

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

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.5.

O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
12.5.1. Balan^p dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relaqao dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagoes e multas.

13.
13.1.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDA0ES
E vedado a CONTRATADA:

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

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA^AO

14.1.

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

meio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes

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

Este documento foi assinado eietronicamente por CLEBER DIAS, EDER CARLOS SALAZAR SOTTO, JHONATAN ALBERTO COSTA
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16.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1.

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

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Florianopolis, 22 de Janeiro de 2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC
Cleber Dias
Diretor Administrative e de Infraestrutura
CONTRATANTE

EDER CARLOS SALAZAR SOTTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PORTARIA CRCSC N.° 015, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa EDER
CARLOS SALAZAR SOTTO.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no exercicio de suas atribuigoes legais e regimentais,
Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como a segao I, capitulo V da IN MPDG 05 de 25 de maio de 2017, determina
o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao dos contratos, por representante da
Administragao especialmente designado;
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, como Gestor e
Fiscais de Contrato, para responder pela gestao, acompanhamento, fiscalizagao e
avaliagao da execugao do(s) seguinte(s) contrato(s):
Gestor:
Fiscal Titular:
Fiscal
Substitute:
Contrato n.°
Contratado:
Objeto:
Valor anual

JHONATAN ALBERTO COSTA
LEANDRO PINHEIRO
DANIELLY DA CUNHA

Matricula:
Matricula:
Matricula

254
99
10

1124
Vigencia:
CONFORME CONTRATO
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA HOSPEDAGEM, SUPORTE E
MIGRACAO PARA OPEN JOURNAL SYSTEMS OJS 3 DA REVISTA CATARINENSE DA
CIENCIA CONTABIL - RCCC
R$ 3.398,00

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;

Este documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
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II. conhecer suas

Visto

atribuigoes

para o

exercicio das

atlvidades de

fiscalizagao;
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 fisico
financeiro, comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugao
do objeto;
VI. recusar os servigos executados em desacordo com o pactuado,
solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequagao, omissao ou vicios
que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagao (procedimento formal, com prazo);
VII. buscar esclarecimentos e solugoes tecnicas para as ocorrencias que
surgirem durante a execugao dos servigos e antecipar-se na solugao de problemas que
afetem a relagao contratual, tais como: greve de pessoal, nao pagamento de obrigagoes
com funcionarios, dentre outros.
VIII. estabelecer prazo para corregao de eventuais pendencias na
execugao do contrato e informar a autoridade competente ocorrencias que possam gerar
dificuldades a conclusao do servigo, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados (desfazimento, ajuste ou corregao);
IX. zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo urn
comportamento etico, probo e codes, observando rigorosamente os princfpios 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;

Este documento foi assinado digitalmente por RUBIA ALBERS MAGALHAES.
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XI. elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e em
ordem cronologica, em que constem o controle do saldo residual e as informagoes das
determinagoes necessarias a regularizagao das faltas, bem como todas as ocorrencias
relacionadas a execugao do contrato, conforms 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;
XIII. realizar a medigao dos servigos efetivamente realizados, de acordo
com a descrigao dos servigos, definida na especificagao tecnica do contrato e emitir
atestados de avaliagao dos servigos prestados;
XIV. receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediants termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de
acordo com o Art. 73 da Lei n.° 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que nao
correspondam ao contratado;
XV. conferir os dados das faturas, realizando a medigao dos servigos
executados e promovendo as corregoes devidas, quando for o caso;
XVI. indicar, em nota tecnica, a necessidade de eventuais descontos a
serem realizados no valor mensal dos servigos, decorrentes de glosas que, porventura,
vierem a ocorrer;
XVII. encaminhar as notas fiscais, relatorio circunstanciado e certidoes
negativas em tempo habil, ao gestor do contrato para liberagao do pagamento;
XVIII. comunicar ao gestor eventual subcontratagao da execugao, sem
previsao editalicia ou sem conhecimento do CRCSC;
XIX. avaliar a necessidade de readequagao contratual, caso sua execugao
nao esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, encaminhando a
autoridade superior document© 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;
XXL atestar, quando for o caso, para fins de restituigao da garantia, o
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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 definitive do fiscal titular.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controls Orpamentario

O N° Proceaso O/

NOTA DE EMPENHO

:

27.01.2021

ra :

08:48

Visto1
N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

N°. Reserva

Exercicio

155

27.01.2021

ORDINARIO

PA83DL63/20

145

2021

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

SERVIQOS DE INTERNET

6.3.1.3.02.01.037

SubProjeto

3018-PUBLICAC)OES
T^CNICAS E INSTITUCIONAIS

Numero do Evento

Descrigao do Evento

1161

CONTRATAQAO DE SERVIQOS DE INTERNET
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

Modalidade

Complemento

Numero

Num. Controle

Dispensa de Licitagao

0
Favorecido

#

Nome

EDER CARLOS SALAZAR SOTTO

CNPJ / CPF

33.620.529/0001-67

Enderego

R JOAO FERREIRA DE ABREU

Bairro

VILAARRIETE

CEP

04445140

UF

SP

Cidade

Banco

: SAO PAULO

Agenda

Conta

Historico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unitario

Valor Total Empenhado

DESPESA ANUAL COM HOSPEDAGEM, SUPORTE E MIGRAQAO DA REVISTA CATARINENSE DA
ci£ncia contAbil

1

3.398,00

3.398,00

Valor por Extenso
Tres Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reals

Dotagao Orgamentaria

Empenhos Acumulados

105.160,00

69.479,88

Valor deste Empenho

Saldo Atual

3.398,00

32.282,12

, 27 de Janeiro de 2021

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0
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FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade :
_________________________________
Process© n°: jji ^ Ano^>^0
Dispensa n°: ^^3
Ano^0^- _
Fundamentagao: Art. 0^4
Inciso^Fornecedor:
CcoJl^ %QJLri^xy\ So-I'b
S
Sim

N
Nao

n

(-o

EP
NA
Em parte Nao se aplica

Questoes relatives aos documentos e procedimentos a serem Responsavel S/N/EP
considerados na instrugao do processo de contratagao.
ou NA
Solicitante
1.
Ha solicitagao do material ou servigo, com
5
descrigao clara do objeto? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
Solicitante/Setor
2.
Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn mmimo
de 3 orgamentos e ou demonstragao de limitagao de^6 ^ornPras
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
n° 8.666/1993, art. 29)
Ha analise da controladoria sobre a necessidade do controladoria
4.
objeto, bem como indicagao de recursos orgamentarios?
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5.
Ha despacho da diretoria ratificando parecer da diretoria
xS
controladoria?
6.
Ha pedido de autorizagao para abertura do Compras
processo administrative para a autoridade competente?
(Lei n° 8.666/1993, art. 38)
7.
Ha autorizagao da autoridade competente diretoria
permitindo o inicio do processo de contratagao? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)______________________________
8.
O processo de contratagao foi iniciado com a Compras
abertura de processo administrative devidamente autuado,
protocolado e numerado? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Ha nos autos o pedido da nota de reserva Compras
9.
orgamentaria a contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
10.
Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei Contab.
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
S
contratagao?
14.
O preambulo da minuta de contrato contem:

Pagina
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a. A indicagao dos nomes das partes e de seusC°mPras
representantes?
Compras
b. O ato que autorizou a sua lavratura?
Compras
c, O numero do processo da dispensa?
d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentesC°mPras
e as suas clausulas?
15.
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei
8666/93):
a. O objeto da contratagao e seus elementosC°mPras
caracteristicos?
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da Compras
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 a Compras
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 Compras
objeto?
Compras
i. Os direitos das partes?
Compras
j. As responsabilidades das partes?
Compras
k. Sendo cablvel, a garantia oferecida?
Compras
I. As penalidades cabiveis, de acordo com a
gravidade das faltas cometidas, garantida a previa
defesa?
m. Os valores das multas (e recomendavel haver urn Compras
perceptual 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 deCompras
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^omPras
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 eCornPras
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 criteriosC°mPras
de atualizagao monetaria?______________________________
u. Como foro competente para dirimir qualquer^ompras
questao contratual, o do orgao promotor?
16.
Ha nos autos pedido para procuradoria jurldica 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 justificativa 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 exercicio corrente?
22.
Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais
devidamente assinada?
23.
Ha nos autos o original do contrato (ou instrumento 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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