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DOCUMENTO DE FORMALIZAgAO DA DEMANDA - DFD
r

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Setor Requisitante: Infraestrutura
Responsavel pela demanda: Pamela Duart Araujo Parizotto
E-mail: licitacaol@crcsc.org.br

Matricula: 307

Protocolo n°: 2020/000108

i.
K ri';

Aquisi?ao das seguintes licengas:
Office 365 Business Anual - SKU J29-00003-BR
PowerBI PRO - SKU DW6-00003-BR

2. Justificativa da necessidade da aquisigao do material e/ou contrata$ao de servigo:
_____________________
Em 17 de novembro de 2020, foi enviado ao Setor de Infraestrutura DFD referente a aquisigao
das licengas descritas no item 1 (protocplo 2020/000095). A partir dessa solicitagao, foi aberto o
processo 77/2020, onde se decidiu pela modalidade de "pregao eletronico" para aventar a
contratagao. A sessao de abertura do pregao eletronico foi marcado para o dia 15/12/2020, as
09:00. Ocorre que, na fase de julgamento das propostas enviadas para o objeto destacado, o
primeiro licitante solicitou a propria desclassificagao por nao poder manter os pregos ofertados e
o segundo licitante ofertou valor acima do maximo estimado para a contratagao, restando o
certame, em relagao as licengas, como fracassado, conforme pode ser verificado na Ata do
Pregao 05/2020, em anexo.
Como os softwares mencionados ainda sao necessarios, visto que o CRCSC tern a necessidade
de atualizar suas licengas do Office, padronizando a utilizagao e ganhando em produtividade e
seguranga. Considerando ainda que grande parte das licengas do CRCSC sao de versoes tao
antigas que nao possuem mais suporte por parte da Microsoft, alem da necessidade das licengas
POWERBI, faz-se imprescindivel novo procedimento para aquisigao destes.
No caso das desclassificagoes, o artigo 48 da Lei 8.886/93, apresenta a seguinte redagao:

Art. 48. Serao desclassificadas:
I - as propostas que nao atendam &s exigencias do ato convocatbrio da
licitagao;
^
• II - as propostas com pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis.
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E a propria Lei 8.666/93, em seu artigo 24, inciso VII, apresenta a solugao para tal situagao:

Art. 24. £ dispens£vel a licitagao:
[...]
VII - quando as propostas apresentadas consignarem pregos manifestamente
superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatfveis com
os fixados pelos brgaos oficiais competentes, casos em que, observado o
parbgrafo unico do art. 48 desta Lei e, persistindo a situagao, serb admitida a
adjudicagao direta dos bens ou servigos, por valor nao superior ao constante
do registro de pregos, ou dos servigos;
Ou seja, para o caso em tela, a Lei 8.666/93 autoriza a dispensa de licitagao para a aquisigao do
objeto em epigrafe, visto que atende aos requisites elencados no normative.
3. Quantidade a ser adqliirida / contratada:
50 (Cinquenta) - Office 365 Business Anual - SKU J29-00003-BR
3 (Ires) - PowerBI PRO - SKU DW6-00003-BR

18/12/2018
5. Indicagao dos fesponsaveis pela fiscalizacao do cbntrato:
Fiscal
Fiscal substitute
Nome: FERNANDO VILL
Nome:
Matricula: 297
Matricula:

V.

Florianopolis, \8oe dezembro de 2020

Av. Osvuldo Rodrigues Cabral, 1900 — Fioriaiidpolis/SC — C.P. 76 — CEP 88015-710 — Fone (48) 5027-7007 — E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr
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Fernando Vill - CRCSC

I

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Daniel Sias <daniel.sias@cgk.com.br>
quinta-feira, 5 de novembro de 2020 11:20
O N.
Fernando Vill - CRCSC
Cota^ao Microsoft .
Visto
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARI - 05-11-2020^
Orcamento6409.pdf

Bom dia Fernando,
Segue a cota^ao em anexo.
Qualquer duvida estou a disposigao!

P.S.: Obtenha ja nossa plataforma eficiente para Assinaturas Eletronicas e com validade juridica, saiba mais.
^

Se Inscreva em nosso Canal no YouTube CGK Tech deixe seu like. Toda Week uma playlist nova pensada em voce!

Atenciosamente,
Daniel Sias
Technical Sales Representative - Bloa
Contato: +55 (51) 3392-6100 | Ramal: 214
Capitals e Regioes Metropolitanas: 4007-2161
Whats App: +55 51 99188-4061
www.CQk.com.br I Acesse nosso Portfdlio
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05/11/2020

/65b0 Wtamen,° 6409
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LIDA-

in

Avenida Carlos Gomes, 281 - SALA 504 - Auxiliadora - Porto
Alegre - RS - CEP: 90480-003

V

O

^ ^l(51)3392-6100
O
daniel.sias@cgk.com.br

v-sto

CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ: 91421511000132 IE: 0962542822

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARI
CNPJ: 83.901.983/0001-64
Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -

Validade da proposta
20/11/2020
Previsao de entrega

- Centro - Floriandpolis - SC - CEP: 88015-710

3

A CGK esta ha mals de 30 anos no mercado de Softwares atendendo as mais diversas demandas. Flcamos a disposlgao desdeja para
futures consultorias.

Qt.

Produto/Servi^o

50

M365AppsForBusinessOpen ShrdSvr 12 meses
SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

3

Detalhe do item

Valor unitario

Subtotal

447,62

22.381,00

542,11

1.626,33

PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL
SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Total

24.007,33

Valor liquido

24.007,33

Forma de pagamento:
FATURAMENTO VIA CGK - CONFORME EMPENHO - AT£ 30 DIAS - A nota sera faturada como Produto.
ICMS SUSPENSO CONF. LIVRO V, ART. 35 DO RICMS - CST 41IMPOSTOS QUE INCIDEM NESTA VENDA: FEDERAL: 5,93% ESTADUAL:
0,00% MUNICIPAL: 0,00%
DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco 237 - Ag. 2276.4 - C/C 6996.5

Observances:
FATURAMENTO VIA CGK - CONFORME EMPENHO - ATI: 30 DIAS - A nota sera faturada como Produto.
ICMS SUSPENSO CONF. LIVRO V, ART. 35 DO RICMS - CST 41 IMPOSTOS QUE INCIDEM NESTA VENDA: FEDERAL: 5,93% ESTADUAL:
0,00% MUNICIPAL: 0,00%
DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco 237 - Ag. 2276.4 - C/C 6996.5
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Fernando Vill - CRCSC

\

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Luana Lopes <luana.lopes@buysoft.com.br>
quarta-feira, 4 de novembro de 2020 15:34
Fernando Vill - CRCSC
RES: Cotagao Licenijas Microsoft
04.11.2020 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA
CATARINA.pdf

Segue em anexo
Att,

Luana Lopes
Analista de Licitagoes | buysoft.com.br
44 3041-8855 | 4007-1434 | 0800-6001434

De: Fernando Vill - CRCSC <informatica2@crcsc.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 14:48
Para: Luana Lopes <luana.lopes@buysoft.com.br>
Assunto: ENC: Cotagao Licengas Microsoft

Segue solicitagao.
Atenciosamente,
Fernando Vill
Tecnico Informatica
(48) 3027-7028
OONSaje REOONAL 0E GONTaSUMQE
deinfl @crcsc.ora.br j http://www.crcsc.ora.br
OESMfnCAUONA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

£j CRCSC

De: Fernando Vill - CRCSC
Enviada em: terga-feira, 3 de novembro de 2020 18:34
Para: atendimento@buvsoft.com.br: Luana Lopes <luana.lopes@buvsoft,com.br>
Assunto: Cotagao Licengas Microsoft
Bom dia,

Favor cotar as licengas abaixo, conforme quantidade solicitada, obrigado!

i

•
50 Unidades - Licenga Microsoft 365 - 0365Bsness0pen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual
Qlfd(J29-00003-BR)
•
3 Unidades - Licenga Power Bl - PwerBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual^£^^^\
Qlfd(DW6-00003-BR)
/> Ob 'VS

[t
Atenciosamente,

Vlsto

SJCRCSC

Fernando Vill
T6cnico Inform^tica
(48) 3027-7028
OQMSaHO RQONAL QE OOWmSUMOE
deinf1@crcsc.orQ.br | htto://www.crcsc.orQ.br
DESAMTAGKDMNA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Floriandpolis - SC - CEP: 88015-710
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Quarta-feira, 04 de novembro de^2020

Oi
Visto

AO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

A empresa BUYSOFTDO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n° 10.242.721/0001-61, Inscri^ao Estadual n°
90522909-50, localizada na Av. Advogado Horacio Raccanello Filho, 5145, 8° andar, Avenida Business Center, Zona 07, CEP
870020-035, na cidade de Maringa - PR, atraves deste vem apresentar:
PROPOSTA COMERCIAL
Item

Descri^ao

Fabricante

Quant

01

0365Bsness0pen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP
NL Annual Qlfd

Microsoft

50

Valor
Unitario
R$ (Reals)
425.00

02

PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL
Annual Qlfd

Microsoft

03

512.38

Valor Total
R$
(Reals)
21,250.00
1,537.14

Observances:
•

Prazo de Entrega Licences: em ate 10 uteis.

•

Forma de Pagamento: 30 dias.

*.

Prazo de Validade Proposta: ate 30/11/2020!

•

iVendedor:Resp6ns3vel: Luana.Lopes

•

E- mail: ^ luana.jopes@buysoft.com.br]

•

Fone: (44)3041-8855

•

Banco do Brasil - Agenda 1187-8 C/C:84676-7 - Maringa/Parana

*Declaramos que a Buysoft e uma revenda autorizada MICROSOFT. ADOBE. AUTODESKe KASPERSKY.
**Os prei^os contidos nesta proposta comercial incluem todos os custos e despesas; tais como, custos
diretos e indiretos, tributes incidentes, taxa de administragao, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
frete, lucro.

(T0.242.72.1'/600i-6il
BUYSOFT DO BRASIL ;LTDA
. Av. Atfvooaub Kortcto RoccfiftaJto FUlw,

Marcelo Maestro
Gerente de Vendas Governo /
Procurador Buysoft |
www.buvsoft.com.br
E-mail: marcelo@buvsoft.com.br

[rpt **

Fernando Vill - CRCSC
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

s sft*D a
s

Victor Hugo <,vietdf.-hugo@tecjump.com.br>
quarta-feira, 4 de novembro de 2020 08:54
Fernando Vill - CRCSC
RES: Cota<;ao Licengas Microsoft
COT-04087-Q1Y7S6_rev1_LicSoftware_CRCSC.pdf

N° Pr^M:
Visto

Bom dia Fernando tudo bem!
Positive, segue cotagao revalidada, Guedes havia solicitado mes passado, valores permanecem.
Obrigado!
scrcsc^j
giCOfgaHO ftEOlONMOECOMTABlUDAOEDESAOTACATARJNAy

!

ii Rodrigb'Guedes
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De: Fernando Vill - CRCSC <informatica2(5)crcsc.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 08:35
Para: Victor Hugo <victor.hugo@tecjump.com.br>
Assunto: Cota^ao Licengas Microsoft
Bom dia Victor,

Favor enviar uma cotagao atualizada das licengas abaixo, conforme quantidade:

•
•

50 Unidades - Licenga Microsoft 365 - 0365Bsness0pen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual
Qlfd(J29-00003-BR)
3 Unidades - Licenga Power Bl - PwerBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual
Qlfd(DW6-00003-BR)

Muito obrigado!
Atenciosamente,
Fernando Vill
T6cnico Inform^tica
(48) 3027-7028
OXeaHO RESQNAL 0C CQMnaajDMOE
deinf1@crcsc.orQ.br | htto://www.crcsc.orQ.br
0£SANTA CAARNA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Floriandpolis - SC - CEP: 88015-710

gj CRCSC
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Proposta Comercial
COT-04087-Q1Y7S6 (rev.l)

Fornecimento de licen?as de software
50 Office 365 Business (Novo nome Microsoft 365 Apps for Business) e 3 Power
Bl PRO

r?TEC3UMP
SOLUQ0E.S

EM

T

I

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CRCSC

• Apresentada por:
Victor Hugo
victor.hugo(S)tecjump.com.br

Florianopolis (SC), 4 de novembro de 2020.

Proposta ComerciaU^™*^
.-<CViA^N
COT-04087-Q1Y7S6 (rev.i')V|J

0TEC3UMP

m**

SOLUCOSS

t

M
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CARTA DE APRESENTA^AO

teso

Prezado Cliente, gostan'amos de agradecer a oportunidade de apresentarmos nossa Pro pasta
Comercial COT-04087-Q1Y7S6 (rev.l) que visa a Fornecimento de licen^as de software para CRCSC.
As informa^oes aqui descritas se sobrepoem a quaisquer outras que tenham sido propostas
anteriormente formalmente ou verbalmente.
Reafirmamos aqui nosso compromisso de garantir que seu relacionamento tecnico e comercial com a
TECJUMP atraves de nossa rede de profissionais e parceiros de services exceda suas expectativas.
As exigencias e a satisfagao de nossos clientes sao nossa principal motiva^ao para continuarmos a
buscar os mais ambiciosos objetivos de qualidade. Temos a certeza que sua empresa ira se beneficiar
de todo o potencial oferecido por nossos services e solugoes e estamos a sua disposigao para qualquer
eventualidade quanto a esta e futuras interagoes.
Atenciosamente,

I

Victor Hugo
victor.hugo@tecjump.com.br

SOBRE A TECJUMP
A TECJUMP oferece servigos e solugdes em Tl sob medida, que vao do suporte tecnico especializado a
gestao completa da infraestrutura de Tl dos seus clientes.
Entregamos servigos e solugoes que garantam tranquilidade e permitam que nossos clientes possam
dedicar o seu tempo e energia no desenvolvimento da atividade-fim dos seus negocios, sem se
preocuparem com os problemas Tl.
Nossa equipe multidisciplinar e composta por profissionais altamente qualificados e certificados. Mais
do que o amplo conhecimento em tecnologia, temos o compromisso de desenvolver os melhores
processes e ferramentas para a sua empresa se destacar no mercado.
Somos parceiros dos maiores fabricantes globais de sistemas e atuamos com servigos flexiveis de
acordo com as necessidades da sua empresa: consultoria, projeto, implementagao, suporte e
manutengao de tecnologias, solugoes em nuvem, virtualizagao e consolidagao de servidores,
datacenter, servigos gerenciados, business intelligence, redes, estagoes de trabalho, seguranga, entre
outros.
Sabemos que cada cliente possui caracteristicas especificas, por isso, desde 2002, buscamos
desenvolver e entregar servigos e solugoes de Tl que se encaixem as suas necessidades de negocio.
Esteja o seu ambiente de Tl funcionando localmente, na nuvem ou distribuido por varias localidades.
Do suporte tecnico especializado a gestao completa da sua Tl. Conte com a TEGUMP para ser o seu
parceiro de confianga e maximize a produtividade e o crescimento do seu negocio!

ms&te* arcserve
■ :;6eicj. Datacenter,

Sissif®8

.......

J

£ m

KASPERSKY!

wmmm

Saiba mais em: httD://www.teciumD.com.br/a-emDresa/e httDV/www.teciump.com.br/dientes/

Rua Saldanha Marinho, 374 - Sobreloja 104 - Centro - Florianopolis - SC - 88010-450
(48) 3222-6337 - comercial@tecjump.com.br
www.tecjump.com.br

Pagina
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Proposta Comercial
COT-04087-Q1Y7S6 (rev.l'li?

■If TEC3UMP
soi.ugoes

E M

5?

iO.

iO N° P£M>!

INFORMACOES ESPECIFICAS

Visto

DADOS DO CLIENTE
-.aiehte-' ^^-^^K f-:'' CRCSC
"Razao Social yV -yCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDAOE OE SANTA CATARINA
•cnpj '-[j
83.901.983/0001-64
/contato;,.
Rodrigo Guedes
■E-mail (contato)
V: geprojetos@crcsc.org.br
Telefone (contato)455 (48) 3027-7000
Atencao:A Nota Fiscale as Licengas de Software destaproposta serao processadas em name do cliente de acordo com os dados apresentados
acima. Coso exista alguma divergencia nos informagoes apresentados acimo, comunique imediatomente ao representante do TECJUMP para
que as informagoes sejam atualizados em nosso sistema, antes do processamento do pedido junto aofabricante e/ou distribuidor.

DETALHAMENTO DO PEDIDO
^ Item- :

*■ ;1"

Descrlgao

Qtde

M36SAppsForBusinessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual
Qlfd (J29-00003-BR)
PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd (DW600003-BR)

1
2

; ■Preifo Unit3rfd

•-

Prego Total y;:.

50

R$ 416,18

R$ 20.809,00

3

R$ 504,05

R$ 1.512,15

Valor Total

R$ 22.321,15 ■

CONDICdES DE FORNECIMENTO
Data dacotagaov

; 30/09/2020

i,C6ndigdes de pgtb:. ,* Boletos 30/60/90/120/150/180 dias (6x)
; Metodo de: Entrega;J Digital/Download
!:Faturarne;nto
Direto pelo Distribuidor Oficial

•Validade da prbpbsta --j 30/11/2020
D6lar,(PTAX)

i.yvyy N/A (valores em Reals)

i Cohdigdes delFrete

Sem frete

WESTCON BRASIL LTDA
29161-376 - AV ACESSO RODOVIARIO, 0 S/N, QD 08, MODULO M-01,

SALA 03 - TIMS - SERRA - ES - 29161-376
CNPJ: 28.268.233/0007-84 Inscr. Estadual: 082585440 Inscri^ao Municipal:
3904610
Observacdes:
•
•
•
•

Em caso de pagamento a prazo/parcelado, a concessao deste estarS sujeita ^ aprovagSo da andlise de cr^dito que ser£
efetuada ap6s o recebimento deste termo de aceite.
O prazo de entrega (estimado) para disponibilizagSo da(s) assinatura(s)/licenga(s) serd de at£ 5 dias uteis.
Os valores apresentados referem-se exdusivamente a licengas de software. Solicite valores para execugSo de servigos t^cnicos
TEGUMP, caso necess^rto.
Em caso de faturamento direto os dados do distribuidor serao encaminhados para o cliente, apds solicitagao formal, para fins
de controle/cadastro (ou mesmo para emissao de sua autorizagao de fornecimento/ordem de compra interna) assim que for
recebido este termo de aceite assinado pela TEGUMP.

ACEITE
De acordo com as conduces e termos da Proposta Comercial COT-04087-Q1Y7S6 (rev.l).
COT-04087-Q1 Y7S6_revl_LicSoftware_CRCSC_30/09/2020

Nome, assinatura e carimbo (CNPJ e responsavel pelo cliente)

Rua Saldanha Marinho, 374 - Sobreloja 104 - Centro - Florianopolis - SC - 88010-450
(48) 3222-6337 - comercial@teciump.com.br
www.tecjump.com.br

Pdglna
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le: Proposta CRCSC
Daniel Sias <daniel.sias@cgk.com.br>
>ex, 18/12/2020 10:25

b

5ara: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
!j 1 anexos (28 KB)
'ONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARI - 18-12-2020 - Orcamento6738.pdf;

som dia Pamela, como vai?
Sim, pode considerar o mesmo pre^o ate o final deste mes. Conseguimos fechar ainda neste mes?
Segue a proposta atualizada.
Sobre a NF, eia sera gerada pela propria CGK, seria um problema?

e

Obtenha ja nossa plataforma eficiente para Assinaturas Eletronicas e com validade juridica, saiba rnais

^tenciosamente,
Daniel Sias
Technical Sales Representative - Bloa
Contato: +55 (51) 3392-6100 | Ramal: 214
Dapitais e Regioes Metropolitanas: 4007-2161
MiatsApp: +55 51 99188-4061
VWW.cak.COm.br | Acesse nosso Portfolio

!

■m sex., 18.de dez. de 2020 as 09;59, Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br > escreveu:

| Gostanamos de confirmar se o orgamento n$ 6409, anexo, continua valido.
i Precisamos saber tambem se a NF e emitida pela CGK.
Atenciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto

;

Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
Iicitacao1@crcsc.ora.br | http://www.crcsc.ora.br
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Floriandpolis • SC - CEP: 88015-710

tES: Proposta CRCSC
.uana Lopes <luana.lopes@buysoft.com.br>
■ex, 18/12/2020 10:47
5ara: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

'em dia.
■•inda se encontra valida. A NF e de produto emitida por nossa empresa.
vtt

Luana Lopes
Analista de Licitagdes | buysoft.com.br

44 3041-8855 | 4007-1434 | 0800-6001434

>e: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
nviada em; sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 10:33
■ara: Luana Lopes <luana.lopes@buysoft.com.br>
Usunto: Proposta CRCSC
.uana bom dia,
Sostariamos de confirmar se o orgamento anexo continua valido.
^recisamos saber tambem se a NF e emitida pela Buysoft.

^pciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacao1@crcsc.orQ.br | http://www.crcsc.QrQ.br
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

*ES: Proposta CRCSC
yictor Hugo <victor.hugo@tecjump.com.br>

f -etp g-t

ex, 18/12/2020 10:57
3ara: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

S

N° GNj

iom dia Pamela!
ontinua sim. Para eu seguir com pedido necessito do aceite assinado.

£*0 rft

Vi: ;0

)brigado!

V

i jjffll

| Victor Hugo Gonzela
Gerentede.Cohtas,
K. (48)^6337/rmaism
I

£-mail/iM:vicior.hugo@tecjump,com.6r

)e: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol(5)crcsc.org,br>
nviada em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 10:36
‘ara: Victor Hugo <victor.hugo@tecjump.com.br>
vssunto: Proposta CRCSC
/ictor bom dia,
jostanamos de saber se o orgamento anexo continua valido.
Xtenciosamente,

S3CRCSC
CONSaHO RCOOMlfc D8 QOHMDAM
D6SAMM6ffAaMA

Pamela Quart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacao1@crcsc.orQ.br | htto://www.crcsc.orQ.br

Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC >CEP: 88015-710
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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

\ n-

'V9***aas• 0
Offcio n.° 1797/2020 CFC-Direx
Brasilia (DF), 14 de setembro de 2020.
ASenhora
Rubia Albers Magalhaes
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
Florianopolis (SC)
Assunto:Apoio Financeiro ao Projeto de Informatica - Exercicio 2020.

Senhora Presidente,

1
Ao darmos continuidadeao Projeto de Apoio Financeiro aos Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs) para a Atualizagao e Ampliagao do Parque de
Informatica do exercicio de 2020, e, com base nas informagoes recebidas desse
Regional, informamos que:
o projeto contempla o investimento em aquisigao de equipamentos
a)
esoftwaresde uso essencial na realizagao das atividades dterias e rotineiras do
CRC,
como
microcomputadores,
servidores,
notebooks,
impressoras,
licengas,softwares, materials de estrutura de cabeamento e outros previstos no item
5 do Projeto;
apos analise do seu pedido de renovagao do parque de informatica, o CFC
b)
apoiara, financeiramente, o CRC, a titulo de reembolso.no montante
correspondente a 80% do valor de aquisigao constante no respective processo
licitatorio, limitado ao valor de R$ 203.000,00 (duzentos e tres mil reais), conforme
as Deliberagoes CDO n.° 186/2020e CFC n.° 098/2020, e descrigao da tabela em
anexo;

c)

vale ressaltar que o repasse do apoio financeiro sera mediante a
apresentagao da ata de adjudicagao do processo licitatorio, referente a contratagao,
devendo estar em harmonia com os preceitos da Lei n.° 8.666/1993 e demais
legislagoes pertinentes;
para a efetivagao do reembolso, o CRC devera comprovar as aquisigoes
d)
dos equipamentos e softwares de uso essencial, conforme demonstrados no Anexo
I e no Projeto para Ampliagao e Atualizagao do Parque de Informatica;
caso a aquisigao deste CRC contemple microcomputadores (estagoes de
e)
trabalho tipo desktop) e/ou notebooks, tais equipamentos deverao possuir a
seguinte configuragao minima:
CDOPE/170
SAS - Quadra 5 - Lote 3 - Bloco J - Edificio CFC
Telefone: (61) 3314-9600 - Fax: (61) 3322-2033 - CEP: 70070-920 - Brasdia/DF
cfc@cfc.org.br - www.cfc.org.br
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CONSELHO FEDERAL DECONTABILIDADE

e.1)
microcomputador desktop - processador I5 de 7a geragao ou
similar, memoria RAM de 8 GB, hard disk de 500 GB, monitor de 21,5’
polegadas, Sistema Operacional \Nindows10 profissional e garantia
minima de 36 (meses) anos on-site,e,
e.2)
notebooks - Processador I5 de 7a geragao ou similar, memoria de 8
GB, hard disk de 500 GB, monitor de 21,5’ polegadas, Sistema
Operacional WindowslO profissional e garantia minima de 36 (trinta e seis)
meses on-site.
f)
o CFG so efetuara o reembolso do valor informado no item “b”, caso os
equipamentos e softwares de uso essencial sejam adquiridos, observando-se o
alerta quanto as especificagoes estabelecidas, mencionado no item “e” acima. Os
itens que deixarem de ser adquiridos ou forem adquiridos em desacordo com o
Anexo I e o Projeto de Informatica nao serao reembolsados.
2
O CRC, ao solicitar o reembolso ao CFG, devera apresentar copia dos
seguintes documentos, conforms o item 5 do Projeto de Informatica:
a)

nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s);

b)

comprovante(s) de quitagao da aquisigao e recolhimento dos tributes.

3
Colocamos a Vice-Presidencia
disposigao para informagoes adicionais.

de

Desenvolvimento

Operacional

a

Atenciosamente,

Contajor Zplmir Ivanio Breda
\ Presidents

CDOPE/170
SAS-Quadra 5 - Lote 3- Bloco J - Edificio CFC
Telefone: (61) 3314-9600 - Fax: (61) 3322-2033 - CEP: 70070-920 - Brasdia/DF
cfc@cfc.org.br - www.cfc.org.br
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ANEXOI

CONSELHO FEDERAL DE CONTAB1UDADE

CFC

:

!

;

!
(TENS j

1

r
2

3
4

&

r

6
7
8
9
10
11

VJCE-PftESJDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERAOONAL
EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR

!

CRCSC
DESOUCAO DOS EQUIPAMEPJTOS DE INFORMAT1CA E SOFTWARES

Alendtdo )Kto Prieto
1 Notebook
[{♦/-) Ajuste - Notebook
|(=) Valor ajmtado - Notebook
I Esta(3o d e tra ba S ho
\{+/-) Ajoste - Estagaode&abatho
|(=) Valor ajustado - Etta^ao de trabaOw
i Monitor
IScanners
jAntena • Acess Point
I Suite
i licen?a Adobe Creative Cloud
ilken^a Adobe Acrobat Pro
|licen?a Teamviewer Corporate
! Licen^a Microsoft 365
llicenja Power 8i Pro
Vatores Totals do Or^mento Atendkto pels Projeto
Percentual de apoio do CFC
Satdo Aprovado
Ajuste
TOTAL GERA1 AiUSTADO

! <8LMinD«>E I VALORONITAIUOi VALOR lOTAL - j
i
i ORCAMENTO j

1

.
t
t

I

27

i4;SS5,61
-85,61

27
3

TsSwo"

3
48
9
10
3
1
7
1
60
3

'swoo”

121.500,00

604,00
2.^10,00^

2.224,79
876,00..
5^942^
"507,34'”
i

615,05..

15.0CHJ,0£)
28.992,00
_26rioq,M_
9.490,00
8.697,0)
...6;132,ra_’
3.942^"’
m470^40^
'"iJMS.l's"'
254394,24
80%
203.515,39
-515.39
203.000,00

1

CRCSC
HENS

I
1
!
2
[..... 3

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMAUCA E SOFTWARES

1

12.141,04
-7;141,04_

QUANTTDADE ! VALOR UNITAfUO

Nao Aterefido peto Profeto
iSistema de controie de gestao de ponto e gestao de ponto
jSistema de gestao e contratos
iSistema plataforma educagao a diastancia (EaD)
Vaiores Totals do Orgamento Atendido peto Projeto

1
i
1

I V/U.OR TOTAL - !
i ORCAMENTO i

52717,90
24.990j(ki

52.717.90

YiMto

_71.CQq,(K)'

TOTAL GERAl (Ptenilha f)» {Piattilha ii)

•i

148.707.90
403.102.14

CDOPE/170
SAS - Quadra 5 - Lote 3 - Bloco J - Edificio CFC
Telefone: (61) 3314-9600 - Fax: (61) 3322-2033 - CEP: 70070-920 - Brasilia/DF
cfc@cfc.org.br - www.cfc.org.br
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DELIBERAQAO CDO N.° 186/2020

APROVA
FINANCEIRO
AO
APOIO
CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
REFERENTE
AO
PROJETO
DE
INFORMATICA- EXERCI'CIO DE 2020.

A Camara de Desenvolvimento Operacional, no exerci'cio de suas
atribuigoes legais e regimentais,
Delibera pela concessao de apoio financeiro ao CRCSC para a aquisigao dos
equipamentos de informatica, no valor de ate R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reals),
referente ao projeto de ampliagao e atualizagao do parque de informatica - exercicio de
2020.
/'

Brasilia, 11 de agosto de 2020.

fi
Contador Jba
tair Caetarto^tos Santos
\
Vice-Presidente'de
Desenvolvimento Operacional
ATA CDO N.° 164
INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
RELATORA: ANA LUIZA PEREIRA LIMA
HOMOLOGAQAO: Decisao
Contabiiidade.
ATA CFC N.°: 1.066

homologada

1

pelo

Plenario do Conselho

Federal de

Brasilia, 13 de agosto de 2020.

Contadoi^zulmir Ivanio Breda
Presidente do Ctfnselho Federal de Contabiiidade

SAUS - Quadra 5 - Lote 3 - Bloco J - Edificio CFC
Telefone: (61) 3314-9600 - CEP: 70070-920 - Brasflia/DF
cfc@cfc.org.br - www.cfc.org.br

CFC

CONSELHO FEDERAL DE CONTAEHLIDADE

Visto

DELIBERAQAO CFC N.° 98, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020.

Delibera, ad referendum do Plenario do
CFC,
aprovar
apoio
financeiro
complementar ao Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina referente
ao projeto de informatica - exercicio de
2020.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
uso de suas atribuigoes legais e regimentals,
Considerando que a proxima Reuniao Plenaria do CFC consta agendada
para o dia 24 de setembro de 2020;
DELIBERA:
Art. 1° Aprovar, ad referendum do Plenario do CFC, a concessao de apoio
financeiro complementar ao CRCSC para a aquisigao dos equipamentos de informatica,
no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinqupnta e dois mil reals), referente ao projeto de
ampliagao e atualizagao do parque de informatica - exercfcio de 2020.

Contaddf Zujpmr Ivanio Breda
Presidents

SAUS - Quadra 5 - Lote 3 - Bloco J - Edificio CFC
Telefone: (61) 3314-9600 - CEP: 70070-920 - Brasilia/DF
cfc@cfc.org.br - www.cfc.org.br
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MINIST^RIO DA FAZENDA
' V*
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: WESTCON BRASIL LTDA
CNPJ: 28.268.233/0001-99
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacibnal cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas ’a’ a’d' do paragrafo unicodo art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julhode 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 19:14:28 do dia 23/09/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 22/03/2021.
Codigo de controle da certidao: EFE8.6E63.D6ED.8AB9
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao:
28.268.233/0007-84
Razao Social: westcon brasil ltda
Endere^o:
av acesso rodoviario sn qd os mod moi sl 3 / tins / serra / es / 29161376

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante 0 Fundo de Garantia do
Tempo de Service - FGTS.
0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com
0 FGTS.

Validade: 15/12/2020 a 13/01/2021
Certificagao Numero: 2020121501575349633499
Informagao obtida em 18/12/2020 13:38:38
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO •TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: WESTCON BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.268.233/0007-84
Certidao n°: 33641341/2020
Expedigao: 18/12/2020, as 13:39:23
Validade: 15/06/2021
180 (cento e oitenta)
de sua expedigao.

dias, contados da data

Certifica-se que WESTCON BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 28.268.233/0007-84, 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 do Tribunal Superior do
. Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
. Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empress 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.

O

INFORMAg&O 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.

Duvidas e sugestoes: cndtgtst.jus.br

18/12/2020

Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook

ENC: DFD AQUISI^AO DE 50 LICEN^AS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03 LICENgAS^
POWERBI PRO
Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Sex, 18/12/2020 14:10
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
@J 16 anexos (7 MB)
DFD - Dispensa Licengas.pdf; Cotacao BuySoft.pdf; Cotagao CGK.pdf; Cotacao Tecjump.pdf; Email BuySoft.pdf; Email
CGK.pdf; Email Tecjump.pdf; Email confirmagao Buysoft.pdf; Email confirmagao Tecjump.pdf; E-mail conformagao CGK.pdf;
Certidao FGTS Westcon.pdf; Certidao trabalhista westcon.pdf; Certidao-Westcon.pdf; Ata da Sessao.pdf; Plano Anual de
Contratacao -PAC_2020.pdf; RESERVA SOFTWARE.pdf;

Sr. Diretor
Considerando prevista respectiva contratagiao nos Pianos Anual de Contratacao e de
Trabalho e Orgiamento 2020, conforme aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade;
Considerando projeto adequado as necessidades tecnicas efetivas para o atingimento dos
objetivos estrategicos do Sistema CFC/CRCs;
Considerando realizagao do devido processo administrative para contratagoes na
Administragao Publica;
Com proposito de orientar Administragao, com vista a racionalizagao da execugao da
despesa, para eficiencia e a eficacia da gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao,
justificativa e, conforme reserva orgamentaria anexa, disponibilidade orgamentaria;
Ato continue, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Oepto de Infraestrutura com copia a esta Coordenagao de Governanga.
Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragdes.
Empresas

Office 365 (50 assinaturas)

Power Bl - (03 assinaturas)

Total

Buysoft

R$

21.250,00

R$

1.537,14

R$

22.787,14

CGK

R$

22.381,00

R$

1.626,33

R$

24.007,33

Tecjump

R$

20.809,00

R$

1.512,15

R$

22.321,15

R$

23.038,54

Valor medio proposto

SOtO

^MODCRHZAQAO DO CIRQUE 0£INFORMATKA (HARDWARE£ SOFTWARE). ATJVO

a v <~ >
Cbnta
63:2.1.03.01.006

Oaacrifio
EQUAUIENTOS DE PROCESSAMENTO 0€ OAOOS

i Bi2T«!o7oCC|SOnWAffi6

* m q
Orfamento Inicial
10000^
9.060.001

-Aluatra

jOrtwmntp Atm!

19SOOO.OO!

Rotarvado

206000,00

^Emponhado

SMdo Orpamanto

■X

Alkjuiiar

xm.oo t.6e| aoijst.ooi'

Jg^S-SPl

Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanga e Conformidade
Contador CRCSC 021513/0

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADUOZTBkY2U4LTc4MzktNGUOZi1iNGRhLTRjOGNIMTRiY2FhAQBGAAADDILODeP6IESR8f6lwX2...
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Conocwndo Pessozs. Fortalecendo o P<ofio$5o!

De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br> •
Enviado: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 13:46
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Assunto: DFD AQUISICAO DE 50 LICEN^AS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03 LICENCAS POWERBI PRO
Martinho boa tarde,
Seguem documentos referentes ao Protocolo n9: 2020/000108.
Seguem tambem os e-mails com confirmagao da validade das propostas.
Atenciosamente,
Pamela Quart Araujo Parizotto
IP1B

Auxlliar Administrative

.«JiGRGSC *«i,,’”2,-7o“

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis * SC • CEP: 88015-710
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Vlsto

Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.
De: Comissao Permanente de Licita$des
Para: Presidente
Assunto: AQUISIQAO DE 50 LICENQAS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03 LICENQAS
POWERBI PRO
Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,
Tendo em vista o resultado do Pregao n° 05/2020, no que se refere a Aquisigao do
GRUPO 02, que restou fracassado, e em razao da presente demands enquadrar-se no
inciso VII do art. 24, sugerimos a elaboragao de Process© Administrative de DISPENSA
DE LICITAQAO pelas razoes que seguem.
Sobre a ocorrencia mencionada - Licitagao Fracassada - comenta Marcio
PESTANA:
A licitagao deserta difere da
licitagao frustrada. Nesta, hd a participagao
de licitantes, mas que, ao longo do certame,
sao alijados do processo de selegio da
melhor forma de contratagao. Inabilitagao
documental ou apresentagao de pregos
inexequiveis constituem-se em motives
usuais de alijamento de licitantes, resultando
na licitagao frustrada, que possui regramento
especffico, com possibilidade de reacenderse {permita-se a imagem) a participagao dos
ainda interessados licitantes no prbprio
processo administrativo-licitatdrio frustrado

O Art. 24 da Lei 8.666/93, que regulamenta e institui normas para licitagoes e
contratos da Administragao Publics, preve as situagdes em que a licitagao se
faz dispensavel. Em seu inciso VII, o referido artigo estabelece:
Art. 24. £ dispensavel a licitagao:

(...)

#

VII - quando as propostas apresentadas
consignarem
pregos
manifestamente
superiores aos praticados no mercado
nacional, ou forem incompativeis com os
fixados pelos drgaos oficiais competentes,
casos em que, obsen/ado o par£grafo unico
do art. 48 desta Lei e, persistindo a
situagao, sera admitida a adjudicagao direta
dos bens ou servigos, por valor nao
superior ao constants do registro de pregos,
ou dos servigos

Nessa esteira, cumpre observar o entendimento do MARQAL JUSTEN FILHO,
sobre a possibilidade de aplicagao do inc. VII, do art. 24 da Lei 8.666/93:
Sempre que a licitagao desembocar em
proposta que nao seja a mais vantajosa
(...), a contratagao nao pode ser efetivada,
cabendo o desfazimento do certame. (...) O
inc. VII disciplina essa hipotese e determina
que, sendo as ofertas superiores aos
pregos de mercado ou incompativeis com
os pregos fixados por drgaos oficiais, ser£
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vedada a contratagao. (...) Na hipotese do
inc. VII, a licitagao results fracassada
porque, embora existindo interessados,
suas propostas sao superiores as
admissiveis. Nao se admite a contratagao
direta justificada apenas na supervenigncia
de oferta mais vantajosa. £ necessario que
as
ofertas
demais
efetivadas
tempestivamente sejam viciadas por um
dos defeitos apontados.

Portanto, conform© consta a Ata da Sessao do pregao, anexa a este processo, na
fase de julgamento das propostas enviadas para o objeto destacado, o primeiro licitante
solicitou a propria desclassificagao por nao poder manter os pregos ofertados e o segundo
licitante ofertou valor acima do maximo estimado para a contratagao, restando o certame,
em relagao as licengas, como fracassado. Considerando que as propostas que instruiram
o Processo do Preg§o 05/2020 tiveram seus valores confirmados, e-mails anexos, e que
todos os outros itens constantes no edital restaram exitosos, nao apresentando vi'cio o
certame supracitado, constata-se a Licitagao Fracassada, para o Grupo 2, em virtude de
as propostas apresentadas consignarem pregos manifestamente superiores aos
praticados no mercado nacional.
Ainda, a realizagao de um novo certame podera resultar prejuizo Administragao
posto que A DELIBERAQAO CDO N.° 186/2020 e DELIBERAQAO CFG N.° 98 do
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, aprovam apoio financeiro ao Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina referente ao projeto de informatica exercicio de 2020, nao havendo, consequentemente, tempo habil para a execugao de um
novo processo licitatdrio.
Segue anexo tambem a orientagao emanada pela nossa consultoria jun'dica
externa sobre o caso em tela.
Cabe ressaltar que, de acordo com o caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93, o
instrumento do contrato e obrigatorio nos casos de concorrencia e de tomada de pregos,
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitagao, e facultative nos demais em que a
Administragao puder substitui'-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorizagao de compra ou ordem de execugao de servigo.
Cabe ressaltar tambem o § 4° do art. 62 que institui:
Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos
casos de concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos pregos estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitagao, e facultative nos demais em que a Administragao
puder substitm-lo por outros instrumentos habeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou ordem de execugao de servigo.

(...)
§ 4o £ dispensavel o "termo de contrato" e facultada a
substituigao prevista neste artigo, a criterio da Administragao
e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nao
resultem obrigagoes futuras, inclusive assistencia tecnica.
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Nesse entendimento e ao que se refere a contrata$ao em questao, ressalta-se
ainda o Acordao N° 1234/2018 - TCU - Plenario:
(...)
9.1.1 ha possibilidade jundica de formaliza$ao de contratagao
de fomecimento de bens para entrega imediata e integral, da
qual nao result© obrigagoes futuras, por meio de nota de
empenho, Independentemente do valor ou da modalidade
licitatoria adotada, nos termos do § 4° do art. 62 da Lei
8.666/1993 e a luz dos principios da eficiencia e da
racionalidade administrativa que regem as contratagoes
publicas;
9.1.2 a “entrega imediata” referida no art. 62, § 4°, da Lei
8.666/1993 deve ser entendida como aquela que ocorrer em
ate TRINTA DIAS a partir do pedido formal de fomecimento
feito pela Administragao, que deve ocorrer por meio da
emissao da nota de empenho, desde que a proposta esteja
valida na ocasiao da solicitagao;

Por tratar-se de uma dispensa que nao se enquadra nos limites dos valores
estabelecidos no caput do art. 62 da Lei n° 8.666/93 e nao ultrapassa o valor previsto no
art. 24 inciso II da mesma lei, sendo sua entrega imediata e integral, nao resultando em
obrigagoes futuras, fica dispensado o termo de contrato para o referido certame o qual
sera substitufdo pela nota de empenho de despesa.
Cumpre observar a INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020,
a qual dispde sobre o procedimento administrative para a realizagao de pesquisa de
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.
O Setor solicitante encaminhou pesquisa de prego que se enquadra no inciso IV,
art. 5°, da IN MPDG 73/2020, atendendo, concomitantemente, ao § 2° da supracitada IN,
motive pelo qual considera-se apta a referida pesquisa.
Ainda, os orgamentos possuem as mesmas especificagdes e seus valores sao
relativamente equivalentes, sendo que a Administragao optou por contratar a empresa que
apresentou o menor valor e que tambem possui Regularidade Fiscal.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA DE
LICITAQAO, nos termos acima citados.

ill
PAMELA1 QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Assunto: Licitagao fracassada /e/sys licitagao deserta.? "
Possibilidades de dispensa de licitagao.
Legislagao: Lei 8.666/93.
Ementa: Licitagao fracassada versus licitagao deserta.
Possibilidades de contratagao direta. Rol taxativo. Condigoes
e requisites indispensaveis. Contratagao emergencial.
I Consulta
"Apos a realizagao de uma sessao de Pregao (eletronico) que resultou fracassado, pois a unica
proposta ficou com valor muito acima do referencial, pergunto se e possivel fazer uma contratagao
direta, ou e necessario pelo menos mais uma tentativa atraves de Pregao (eletronico)?"

II Resposta
£

Em situagoes de fracasso/desergao, a primeira medida a ser tomada pela Administragao,
antes da adogao de alternatives, sera verificar se o edital porventura nao continha clausulas
desvirtuadas/abusivas que restringiram a participagao ou prejudicaram a apresentagao das propostas
pelos licitantes interessados, o que poderia justificar a nao apresentagao de propostas nos termos
exigidos ou ate mesmo o desinteresse do nao comparecimento de interessados. A realizagao com
insucesso do certame em questao pode refletir, aparentemente, a necessidade de promoverem-se
ajustes no edital ou realizar-se uma analise mais detida sobre seus termos de modo a identificar a
eventual ocorrencia de algum vicio ou exigencia descabida que esteja dificultando ou impedindo a
participagao de interessados. Se ocorrido algum prejuizo desta natureza, sera necessario
revisar/alterar o edital e republica-lo, isento das clausulas restritivas/abusivas que ocasionaram o
fracasso do certame.
Note-se que se houver necessidade de republicagao do edital com alteragdes, a utilizagao
do art. 24, inc. V, da Lei 8.666/93 (como veremos mais adiante), restara afastada do caso, pois no
contexto da propria norma exige-se a manutengao de todas as condigoes preestabelecidas. Dentre
outros objetivos, esta exigencia visa evitar, por exemplo, a realizagao proposital de certames
desinteressantes os quais, posteriormente, submetendo-se a ajustes e corregdes pertinentes e
economicamente mais vantajosas, justificassem, assim, a efetivagao de uma contratagao direta em
detrimento da regra geral que e licitar.
A tftulo de entendimento referenda! sobre este criterio, o Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
manifestou-se da seguinte forma: "6.6.1.4 somente proceda a realizagao de processes de dispensa de
licitagao com base no art. 24, inciso V, da Lei n° 8.666/1993, quando, justificadamente, nao puder ser
repetida sem prejuizo para a Administragao, mantendo-se, neste caso, todas as condigoes pre
estabelecidas" 1 (sem grifos no original).
As hipoteses de licitagao dispensavel encontram-se estatuidas nos incisos do art. 24 da Lei
8.666/93, de forma taxativa, sendo que, para fundamentar determinada contratagao em urn desses
comandos normativos, faz-se necessario o enquadramento perfeito da situagao concreta aos tipos
neles descritos. O legislador ordinario autoriza, portanto, o afastamento do procedimento licitatorio
naquelas situagoes em que, embora tenham sido realizadas licitagoes oportuna e anteriormente, estas
restem desertas, ou seja, nao congreguem o comparecimento de nenhum particular

1 TCU. Acordao 1.151/07. Orgao Julgador: Segunda Camara. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Data da Sessao:
22/05/07.
Orientagao Juridica Negocios Publicos
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interessado em contratar com a Administragao Publica (ou seja, aplica-se apenas aos\asos„de_j/'
licitagao deserta e nao aos casos de licitagao fracassada).
A legitimidade da contratagao direta, nos termos insculpidos no inc. V, do art. 24, da Lei
8.666/93, dependera da observancia de determinadas condigoes indispensaveis. Vejamos quais sao: a)
anterior realizagao de licitagao regular, sem vicios; b) desinteresse dos particulares em
contratar com a Administragao; c) que a realizagao de uma nova licitagao para a contratagao
do mesmo objeto ja licitado importe em prejuizo para a Entidade Licitadora; d) que o prejuizo
possa ser evitado com a realizagao da dispensa; e e) que as condigoes anteriormente exigidas
na licitagao anterior sejam mantidas.
Sobre os requisites mencionados, destaca Margal JUSTEN FILHO, que se pressupSe, para
tanto, "... uma situagao que originariamente comportava licitagao, a qual foi regularmente
processada"2, alem da "... ausencia de interessados em participar da licitagao anterior, o que provocou
a frustragao da disputa".3
Adverte Jorge Ulisses Jacoby FERNANDES, que a licitagao anterior "... deve ter preenchido
todos os requisites de validade, inclusive com a permissao de oferta de pregos".4 Ou, nas palavras de
JUSTEN FILHO, "nao se aplica o dispositive quando a licitagao anterior foi eivada de vicio e dai derivou
sua anulagao".5 Isto porque, nesta situagao especifica, sera dever da Administragao realizar uma nova
licitagao, a qual esteja em conformidade com os caracteres de legalidade, oportunidade e conveniencia
da contratagao pretendida. Alem destas condigoes, e necessario tambem que a realizagao de uma
nova licitagao para a contratagao do mesmo objeto ja licitado importe em prejuizo para a Entidade
Licitadora. Neste sentido, leciona Jesse Torres PEREIRA JUNIOR:
... realizar segunda convocagao para outra licitagao trara prejuizo para a Administragao, seja em
consequencia do retardamento na execugao do objeto, que poderia paralisar o servigo dele
dependente, ou em fungao do aumento do custo, em valor superior ao da forga da verba
orgamentaria destacada para atender a despesa; seja qual for o fundamento do prejuizo,
havera de ser explicitado, posto que a lei exige que a Administragao justifique a
inconveniencia de repetir a licitagao, o que equivale a apontar, concretamente, o prejuizo
que dela resultaria6 (sem grifos no original).

Alem da demonstragao do risco de prejuizos ante a realizagao de nova licitagao, entende
FERNANDES tambem pela necessidade de demonstrar-se a evitabilidade do prejuizo vislumbrado
atraves do processamento da contratagao direta, observe-se:
Necessario se faz, ainda, que a contratagao direta, com dispensa do processo licitatorio, contribua
significativamente para evitar ou minimizar o risco referido anteriormente. Tendo ja, ao tempo da
dispensa, ocorrido o fato-risco temido pelo agente, ou em mais nada ajudando a contratagao para
evita-lo, nao subsiste o interesse jun'dico que ampara a dispensa de licitagao. Ocorre, na pratica, que,
ao tempo da contratagao, o risco ja se tenha consumado ou evitado, e o agente da Administragao
precede a licitagao, em atengao a despacho autorizador anterior, numa conduta, agora, entao, sem
amparo em lei. Nao advindo da contratagao direta a possibilidade de evitar ou diminuir
significativamente o prejuizo, e incabivel a dispensa com fulcro nesse dispositive.7

2 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 17. ed. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 490.
3 Id.
4 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratagao Direta sem Licitagao. 9. ed. Belo Horizonte: Forum, 2012. p.
328.
5 Id.
6 PEREIRA JUNIOR, Jesse Torres. Op. cit., p. 303.
7 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Op. cit., p. 331.
Orientagao Jundica Negocios Publicos
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Sendo assim, ao que nos parece, a hipotese de dispense em questao nao se ajustari^ao^scp-^/
concrete proposto, o qua] envolve uma licitagao declarada fracassada. Inexistindo vicios restritiv&s-no53^
edital, caberia a Administragao avaliar, ainda, a possibilidade de aplicagao do inc. VII, do art. 24 da Lei
8.666/93. Em comentarios ao inc. VII, supra, assim nos esclarece Margal JUSTEN FILHO:
Sempre que a licitagao desembocar em proposta que nao seja a mais vantajosa (...), a contratagao
nao pode ser efetivada, cabendo o desfazimento do certame. (...) 0 inc. VII disciplina essa hipotese e
determina que, sendo as ofertas superiores aos pregos de mercado ou incompativeis com os pregos
fixados por orgaos oficiais, sera vedada a contratagao. (...)
Na hipotese do inc. VII, a licitagao resulta fracassada porque, embora existindo interessados, suas
propostas sao superiores as admissiveis. Nao se admite a contratagao direta justificada apenas na
superveniencia de oferta mais vantajosa. E necessario que as demais ofertas efetivadas
tempestivamente sejam viciadas por urn dos defeitos apontados.8

a

^

Perceba-se, entao, que urn dos pressupostos para a aplicagao do dispositive em comento, e
exatamente a realizagao de uma licitagao anterior que tenha sido declarada fracassada,9 em
virtude dos pregos das "propostas apresentadas consignarem pregos manifestamente superiores aos
praticados no mercado nacional" ou, entao, "forem incompativeis com os fixados pelos orgaos oficiais
competentes". Consequentemente, uma ressalva que deve ser apresentada, neste contexto, e no
sentido de que, no entendimento deste Corpo Jundico, nao sera cabivel a aplicagao deste dispositive
em liame antes de realizado o certame e constatado que os pregos sao incompativeis com os
praticados no mercado nacional ou forem incompativeis com os fixados pelos Orgaos oficiais,
culminando no fracasso do certame, bem como em se tratando de licitagao ja devidamente
homologada.
Por fim, caso a Administragao se encontre em uma situagao inusitada e emergencial, com as
devidas justificativas e cumprimento das exigencias previstas, podera utilizar-se da previsao contida no
inc. IV, do art. 24 da Lei 8.666/93, pelo prazo necessario a realizagao de uma nova licitagao.
Salvo melhor juizo, considerados os elementos faticos fornecidos pela Consulente, esse e o
entendimento da Consultoria Negocios Publicos.
Curitiba, 09 de agosto de 2017.

8 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 17. ed. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 494.
9 Relembre-se, que as licitagoes em geral poderao culminar em um dos seguintes desfechos: homologagao (e
posterior contratagao), fracasso, desergao, anulagao ou revogagao. Tratam-se, pois, a homologagao e o fracasso de
deslindes relacionados a conclusao do processo licitatorio, nitidamente diferenciados e autonomos entre si.
Orientagao Juridica Negocios Publicos
Rua Lourengo Pinto, 196 - 3° andar - Centro - CEP 80.010-160 - Curitiba/PR.
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DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa,
somado ao comunicado da Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes, referente
a AQUISIQAO DE 50 LICENQAS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03 LICENQAS POWERBI
PRO; AUTORIZO abertura de Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos
termos do art. 24, inciso VII da Lei 8.666/93.
Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Preside/ite do CRCSC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 66/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispense de Licitagao n° 66/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.
Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento Contabil-Financeiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 66/2020
Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento de
Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e Infraestrutura do
CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
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COMPARATIVO DE PREgOS
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Objeto: AQUISigAO DE 50 LICENgAS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03
3 ■ LICENgAS POWERS! PRO
PRESTADOR
WESTCON

VALOR
TOTAL

REGULARIDADE
FISCAL

R$ 22.321,15

REGULAR

BUYSOFT

R$ 22.787,14

CGK

R$ 24.007,33

CLASSIFICAQAO

■

1° ’

2°

CONSULTADA
’'m1;

-go ;■

\

•CONSULTADA -

Vencedor: WESTCON BRASIL LTDA

Florianopolis, 18 de dezembro de 2020
Lk,
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 19U0 - Florian6polte/SC - CP. 76 - CEP 88015-710 - Fonc (48) 3027-7007 - E-mnil: cDl@crcsc.ora.br - www.crcsc.org.br

sttwiaw

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orgamentario
NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

rData :

II
Mo.
V5

?Hbra :

o
N0 Prk&CViQ ^

18.12.2020
13:26

Visto_^
Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

447

2020

18.12.2020

PA86DL66/20

Conta de Despesa
6.3.2.1.05.01.002

Descrigao da Conta

Projeto

SOFTWARES

SubProjeto

5010-MODERNIZAQAO DO

Historico da Reserva

Valor Total da Reserva

DESPESA COM AQUISIQAO DE LICENQAS DE SOFTWARES - 50 UCENQAS ANUAIS
OFFICE 365 BUSINESS, E 3 LICENQAS ANUAIS POWER Bl PRO.
22.321,15

Valor por Extenso
Vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

135.060,00

61.440,97

22.321,15

51.297,88

, 18 de Dezembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presldente do CRCSC

CLEBER DIAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de VerificagSo em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cbdigo XLWK-UEJT-DHQ6-2TCE

ICP
Brasil

VERIFICAQAO DAS
ASSINATURAS

Codigo para verificagao: XLWK-UEJT-DHQ6-2TCE

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

HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 048.189.559-06) em 18/12/2020 15:18
V CLEBER DIAS (CPF 014.564.389-13) em 18/12/2020 17:52
V RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 18/12/2020 19:45

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o
codigo acima ou acesse o link abaixo:
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=XLWK-UEJT-DHQ6-2TCE
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PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Estabelece timites 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 Interno do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina;
Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e
instancias de governanga para autorizar a contratagao e pagamento de bens e servigos,
bem como autorizar a realizagao de despesas com di^rias e passagens no Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os limites e instancias de governanga para aproyagao
de atos que geram despesas com a contratagao e/ou pagamento de bens e servigos e a
realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina.
Art. 2° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:
DESPESA
Aprovar o Termo de
Referenda / Projeto
B£sico
Autorizar o Pedido de
Contratagao nos casos
de registro de precos

'VALOR

resp6nsAVel

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
Financas

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florian6polis/SC -Cffi88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
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Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

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

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

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

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

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de
Registro de Pregos

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Assinar contratos de
aprendizagem e termos
de est£gio

Qualquer valor

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Ratificar a inexigibilidade
de licitagao

Homologar/revogar/
anular licitagoes
Decidir recurso
administrative das
licitagoes

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

Aprovar o Pedido de
Renovagao Contratual

P’t

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

. ' \

Ate R$ 17.600,00

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

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

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Acima de
R$ 1.430.000,00

Ate R$ 17.600,00

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

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

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

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

/
/

CGNSELHOR£G!ONAL DtCONTABILDADt
D£ SANTA CATARINA

Autorizar a concessao de
diarias e passagens em
viagens
Autorizar o pagamento
por meio do formulario
Ordem de Pagamento
Autorizar a remessa de
recurso para o exterior

Autorizar a ordem de
debito no sistema
bancario

Acima de
R$ 17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC
Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

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

Assinar Notas de
Empenho

Qualquer valor

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

Autorizar remanejamento
orgamentario entre
projetos

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC, Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador do
Departamento
Cont^bil-Financeiro

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador
Contabil-financeiro

Autorizar as Notas de
Reserves

Demonstragoes
Contabeis e Notas
Explicativas

Aprovar a folha de
pagamentos dos
funcionarios

Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Vice-presidente de
Administragao e
_____ Finangas_____
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
_____ Finangas_____
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas, Diretor
Institucional e de
Relacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro.
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas, Diretor
Institucional e de
Relacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro.
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com a Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Finangas, Diretor
Institucional e de
Relacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro
Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional e
Contador do
Departamento

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Floriandpolis/SC -Cfft88015-710
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Contabil-financeiro
Margem Consignavel dos
Funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Aprovagao suprimento
de fundos

Valor limite por
suprido
estabelecido em
Portaria

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional

Presidents do
CRCSC

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

Notificagao extrajudicial
Atestado de Capacidade
Tecnica

Qualquer valor

Assinar os oficios aos
interessados em
processes
administrativos de
Fiscalizagao que
solicitarem sustentagao,
a fim de cientifica-los da
data e horario das
sessoes de julgamento e
demais providencias

Analisar as
demonstragoes
contabeis das empresas
licitantes

Qualquer valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

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

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

Coordenador(a) de
Fiscalizagao

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

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

RUBIA ALBERS
M AG ALH AES:5034713691

I Assinado de forma digital por RUBIA

Contadora Rubia Albers Magalhaes
Presidente
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 66/2020
Assunto: Parecer Juridico.
Senhora Assessora Jurldica,
Encaminhamos o Processo Administrative 86/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 66/2020,
que tern por Objeto a AQUISIQAO DE 50 LICENgAS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03
LICENgAS POWERBI PRO, a fim de que seja emitido o competente parecer sobre o referido
processo, nos termos do art. 24, inciso VII, da Lei 8666/93.
Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.
Atenciosamente,

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Floriandpolis/SC - CP. 76-CEP 88015-710-Fone (48) 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.hr - www.crcsc.org.hr
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Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.
De: Depto. Jundico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licitagoes

REF.: Parecer Processo Administrativo 86/2020
Dispensa de Licitagao N° 66/2020

Esta Assessoria Juridica foi solicitada a emitir parecer relative
ao processo em epigrafe, nos termos do paragrafo unico do art. 38 da Lei n. 8.666/1993.
O processo licitatorio em exame tem por objeto a “Aquisigao das seguintes licengas: Office
365 Business Anual - SKU J29-00003-BR; PowerBI PRO - SKU DW6-00003-BR”, conforme
solicitagao e informagoes que instruem o presente.
Constam dos autos, alem de outros documentos necesscirios:
•

•
•
•

•
•

o documento de formalizagao da demanda (DFD n.
2020/000108),
apontando
a justificativa
da
necessidade na aquisigao das licengas;
orgamentos;
certidoes de regularidade da empresa que
apresentou o menor orgamento;
Manifestagao da Coordenagao de Governanga e
Conformidade, acolhendo a solicitagao no que tange
a motivagao, a justificativa, bem como, conforme
reserva orgamentaria anexa, a disponibilidade
orgamentaria;
Parecer n° 046/20/DIR, do Diretor Administrativo e de
Infraestrutura, autorizando a demanda;
Manifestagao
da
Presidente
da
Comissao
Permanente de Licitagoes, indicando a pertinencia da
dispensa, nos termos do art. 24, VII da Lei n°
8.666/93, observando, ainda, que a pesquisa de
pregos foi realizada nos ditames da Instrugao
Normative n° 73, de 05 de agosto de 2020, editada

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

pelo Secretario de Gestao da Secretaria Especial de
Desburocratizagao, Gestao e Governo Digital do
Ministerio da Economia, e, por fim, solicitando a
abertura do process© de dispensa;
Parecer de consultoria jundica externa;
Despacho de autorizagao exarado pela autoridade
competente;
Nota de reserva orgamentaria;
Portaria CRCSC n° 020, de 09/01/2020, nomeando a
comissao de licitagoes;
Portaria
CRCSC
n°
079,
de
06/07/2020,
estabelecendo os limites e instancias de governanga
para a contratagao e pagamento de bens e servigos
e de gastos com diarias e passagens no ambito do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina;

Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos jun'dico-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 secund^rio). A premissa pressuposta aqui
6 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 administrativo, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.
Nesse diapasao, atentando-se as informagoes prestadas pela
Sra. Presidente da Comissao Permanent© de Licitagoes desta Casa, verifica-se que o
pregao realizado, embora sem vicios, acabou frustrado em relagao ao Grupo 2 (objeto da
presente contratagao direta), em virtude de as propostas apresentadas consignarem
pregos manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional.
Note-se, nesse contexto, que a diferenga de valor nao pode
ser de pequena monta a descaracterizar a incidencia do disposto no art. 24, inc. VII, da Lei
n. 8.666/93. Com efeito, cada mercado, produto, servigotem suas particularidades, motive
pelo qual, como bem observa o jurista Margal Justen Filho1, a lei nao quis estabelecer uma
regra-padrao, incumbindo & Administragao examinar as condigoes de mercado e adequar
sua decisao as peculiaridades cabiveis, conform©, a priori, se denota da manifestagao da
1 Filho, Margal Justen. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993 / Margal
Justen Filho. - 18a. ed. Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pg. 507-508.
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Sra. Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes.
Nesse sentido, calha trazer a colagao entendimento ja
exarado pela Corte de Contas no Acordao n. 1.941/2006:

Nos casos de dispensa de licitapao
fundamentadas no art. 24, VII, da Lei 8.666/1993, deve a Administragao
proceder a devida pesquisa de pregos, a fim de demostrar a equivalencia
entre o prego contratado e os praticados pelo mercado, especificando-se
os produtos a serem entregues pela empresa contratada.

Ademais, para incidencia do disposto na norma acima
destacada, em atengao ao que preconiza o art. 48, §3° da Lei de Licitagoes, mostra-se
necessaria as negativas das licitantes em formularem novas propostas de acordo com o
valor limits estimado para o pregao, bem como a existencia de particular disposto a
contratar pelo prego adequado, mantidas todas as condigoes do certame (para habilitagao
e propostas).2
For fim, no que se refere a possibilidade de substituigao do
termo de contrato pela nota de empenho de despesa, em se tratando de demands cuja
entrega sera imediata e integral, nao resultando em obrigagdes futuras, esta Assessoria
Jundica entende que a medida se coaduna com o que preconiza o §4° do art. 62 da Lei n°
8.666/93.
Do exposto, uma vez observadas as consideragoes
formuladas neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento
Jundico.
E o parecer

(fiuUJOUv ■

Roberta German!
Advogada
OAB/SC 55.847

2 A contratagao sem licitagao autorizada no inc. VII pressupoe a verificagao de tres condigoes. A primeira reside
na apresentagao de propostas inadmissiveis; a segunda reside no insucesso da providencia do art. 48, §3° (se
reputar-se cabfvel sua aplicagao); a terceira, na existencia de particular disposto a contratar pelo prego
adequado. (Filho, Margal Justen. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos: Lei 8.666/1993
/ Margal Justen Filho. — 18a. ed. Sao Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pg. 507).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020-DISPENSA DE LICITAQAO 66/2020

ATO DE DISPENSA DE LICITAQAO E ADJUDICAQAO
Objeto: AQUISIQAO DE 50 LICENQAS OFFICE 365 BUSINESS ANUAL E 03
LICENQAS POWERBI PRO
Prego total: R$: 22.321,15
Fundamentagao: art. 24, inciso VII.
Conforme autorizagao para abertura do processo do Sr. Diretor deAdministragao
e Infraestrutura do CRCSCe de conformidade com o Parecer Jurldico, a comissao
permanente de licitagao conclul que a contratagao dos servigos possui fundamentagao
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAQAO E ADJUDICADO o objeto do presente
certame para a empresa, WESTCON BRASIL LTDA -CNPJ: 28.268.233/0007-84.
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao(DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): Nao se aplica.
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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N° ProdeSao
Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020- DISPENSA DE LICITASAO 66/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamento no art. 24, inciso VII da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa
WESTCON BRASIL LIDA -CNPJ: 28.268.233/0007-84, no valor de R$22.321,15 (vinte e
dois mil trezentos e vinte e urn reais e quinze centavos), para atender o Conselho Regional
de Contabilidade de Santa Catarina, vez que o process© se encontra devidamente
instruldo.

Florianopolis, 18 de dezembro de 2020.

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presiden/e do CRCSC

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900- FIorian6pol»s/S€-CJ\ 76-CEP88015-710-Fone (48)3027-7007- E-maii: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.hr

j?.

i

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

CData : 21.12.2020
' :
08:24
•Hora

3-'

N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

457

21.12.2020

ORDINARIO

PA86DL66/20

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Exercicio
447

2020

Projeto

SOFTWARES

6.3.2.1.05.01.002

N°.

SubProjeto

5010 - modernizaqAo DO
PARQUE DE INFORMATICA

Numero do Evento

Descrigao do Evento

1475

AQUISIQAO DE SOFTWARE
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal)

Modalidade

Complemento

Numero

Num. Controle

Dispensa de Licitagao

0
Favorecido

Nome
Enderego
CEP
Banco

WESTCON BRASIL LTDA
AV. ACESSO RODOVlARIO SN QD 08 MOD 01 SL3
29161-376
Cidade
: SERRA/ 341 - ITAO AG 8599 CC 01593-3
Agenda
Histdrlco do Empenho

CNPJ / CPF
Bairro
UF
Conta

: 28.268.233/0007-84
TIMS
ES

Qtde Parcelas

Valor Unitario

Valor Total Empenhado

1

22.321,15

22.321,15

DESPESA COM AQUISIQAO DE LICENCAS DE SOFTWARES - 50 LICENQAS ANUAIS OFFICE 365
BUSINESS. E 3 UCENQAS ANUAIS POWER Bl PRO.

Valor por Extenso
Vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Um Reals e Quinze Centavos

Dotagao Orgamentdria

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho

Saldo Atual

135.060,00

61.440,97

22.321,15

51.297,88

, 21 de Dezembro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidents do CRCSC

CLEBER DIAS
Dfretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES, CLEBER DIAS e RUBIA ALBERS MAGALHAES.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagao em
https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o cddigo P5YP-4XMY-N3UF-LXLW
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FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Modalidade:
Processo n°: $£ ' Ano: 60^)
Dispensa n°:
Ano gQ^O
Fundamentagao: Art,
Inciso:
^
Fornecedor: UUjlaAo jQnr^ . YYuyvdL* CTMs
S
Sim

N
Nao

EP
NA
|Em parte |Nao se aplica

Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem Responsavel S/N/EP Pagina
ou NA
considerados na instrugao do processo de contratagao.
Solicitante
1.
Ha solicitagao do material ou servigo, com
ai-cQ,
descrigao clara do objeto? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)
2.
Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn mmimo Solicitante/Setor
de 3 orgamentos e ou demonstragao de limitagao de de Compras
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados (TCU:
OH6
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?
5 ‘iG-ZLl
(Lei n° 8.666/1993, art. 14)
5.
Ha despacho da diretoria ratificando parecer da diretoria
controladoria?
Ha pedido de autorizagao para abertura do Compras
6.
processo administrative para a autoridade competente?
5 oTHO
(Lei n° 8.666/1993, art. 38)_________________________
Ha autorizagao da autoridade competente diretoria
7.
permitindo o inicio do processo de contratagao? (Lei n°
8.666/1993, art. 38)______________________________
O processo de contratagao foi iniciado com a Compras
8.
abertura de processo administrative devidamente autuado,
3^
protocolado e numerado? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Ha nos autos o pedido da nota de reserva Compras
9.
orgamentaria a contabilidade? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei Contab.
10.
n° 8.666/1993, art. 38)
11.
Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da Conta./VicePres. Adm.
contabilidade e vice-presidencia de ADM, e Finangas?
Ha nos autos ato de designagao da comissao de^ornPras
12.
licitagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)
13.
A minuta do contrato esta no processo de ADM
AM
contratagao?
14.
O preambulo da minuta de contrato contem:

a

a

5

5

5
5

5

s
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a. A indicagao dos nomes das partes e de seus^omPras
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 pertinentes^omPras
e as suas clausulas?
15.
A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei
8666/93):
a. O objeto da contratagao e seus elementos^orT1Pras
caractensticos?
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da^orT1Pras
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 necessaries para a^omPras
contratagao?
g. A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou Compras
da entrega do objeto?
h. O prazo e condigoes para recebimento definitive doComPras
objeto?
Compras
i. Os direitos das partes?
Compras
j. As responsabilidades das partes?
Compras
k. Sendo cabivel, 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
percentual sobre a parcela inadimplida)?___________
n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a Compras
indicagao da possibilidade de eventuais prorrogagoes
de acordo com o art. 57?
o. Os prazos para manifestagao das partes no caso 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^ornPras
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^ornPras
omissos?
s. Que o objeto podera sofrer acrescimos e Compras
decrescimos de acordo com os limites estabelecidos
pelo art. 65, §1°, da Lei 8.666?
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t. As condigoes para reajuste dos pregos e os cnterios^orr,Pras
de atualizagao monetaria?
u. Como foro competente para dirimir qualquer Compras
questao contratual, o do orgao promotor?
Ha nos autos pedido para procuradoria jundica se^omPras
16.
manifestar sobre o processo/contrato? (art. 38, VI da Lei
8666/93).^
17.
A Procuradoria Jundica 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 DOU?
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)?
O processo foi devidamente publicado no site do Compras
25.
CRCSC??
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