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DocuMENTo DE FoRMALTzAçÃo oa DEMANDA

1. Justificativa:

A avaliação dos imóveis de propriedade do CRCRS, a seguir relacionados, é necessária para
a determinação dos seus valores de mercado, visando a futura alienação, através de licitação.

z- Quantitativos:

Item 0í :

- lmóvel localizado na Rua Baronesa do Gravataí no 471, Bal;ío Cidade Baixa, em Porto
Alegre, RS; com área de terreno de 2.056,39 m2 e átea construída de 3.962,27 m'.

Itêm 02:

- lmóvel Localizado na Rua Barão do Gravataí no 301, Bairro Cidade Baixa, em Porto
Alegre-RS, com área de terreno de 2.005,48 m' e área construída de 761 ,07 m2.

3. Previsão de data e local do serviço:

. A entrega do laudo de avaliação deverá ocorrer em até 15 dias úteis, a partir da
autorização de execução;

. A entrega deverá ocorrer em meio fÍsico (impresso) e digital.

4. lndicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento ê o responsável pela
fiscalização:

PLANEJAMENTO:

x
Luiza Adriana Fanelli

Aux. Operacional
AI

Gere

FISCAL DA CONTRATA

Fabretti Minor
nte Di.visão Operacional

r,t.:ndimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja l0l - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

. iÍ,inistrativo: Rua Cutemberq, l5l andares I l', l3"e 14"- bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 9l3lO 010

Telefone: (5 I ) 32 54-9400

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitante: DIREçÃO OPERACIONAL

Responsável pela Demanda: Gerência Operacional Matrícula: 381-68

Email: fabretti@crcrs.org. br Telefone: (51 ) 3254-9400

Objeto: Contratação de empresa especiâlizada para a prestação de serviço técnico profissional
de elaboração de laudo de avaliação de imóveis de propriedade do CRCRS.

Projeto 5001 - Serviços Administrativos

Conta Contábil 6.3.1.3.02.01.022 - Demais Serviços Profissionais
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Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar processo administrativo para
aquisição/contratação do objeto.

Porto Alegre, 22 de junho de 2021-

LUCI N MORAES JUSKOSKA
de Gestão OperacionalDire

De acordo:

ell^\\ a\.
NA LOPES RODRIG

Presidente do CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Outra, 170, loja l0l - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

Administrativo: RuaCutemberg,'l 5l - ândares I1", I 3" e 'l 4" - bairro PetÍópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 91310 010

Telefone: (51) 32 54-9400



PROPOSTA 146-2021

A: CRC RS

At: Sr Romoaldo da Silva
Fone: sr azs+-gaoo n aoz

E-mail: romoaldo@crcrs.org.br
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a LAUTEC

Porto Alegre, 29 de.lunho de 2021

APRESENTAÇAO

A Lautec, Sob Razão Social EAP Engenharia & Patrimônio, é uma empresa de engenharia,

especializada em consultoria nas áreas dê Patrimônio, Engenharia de Avaliaçôes, Engenharia

Econômica e Perícias. Com sede em Porto Alegre e escritórios nas cidades de Florianópolis,

Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cujo objetivo primordial é, através de sua

expertise de qualidade de seus serviços, fornecer soluções diferenciadas aos seus clientes.

Com gestores experientes e com uma visão empreendedorâ, a Lautec Engenharia atua

com capacidade para oferecer serviços consultivos da mais alta qualidade em Patrimônio,

Engenharia Econômica, de Avaliações e PerÍcias de Engenharia, sempre em total sintonia com

as exigências do mercado globalizado. Empresas nacionais, multinacionais e êstrangeirãs são

atendidas visando a solução de suas demandas em um alto nível atendimento e de parceria.

H lstorico

A Lautec Laudos Técnicos de Engenharia, de 1985, somou-se a empresa Equipe Técnica

Engenharia, de 1999, da parceria resultou a Lautec Equipe Técnica Engenharia que,

atualmente, possui o nome fantasia Lautec Engenharia. Ao longo destes trinta e dois anos,

consolidou o seu foco na qualidade técnica, profissionalismo, seriedade, atualização

tecnológica, respeito e confia nça.

Diretores

l' Eng.Civil Eduardo Aquino Gonçalves - CREA 104.161-D

f' Eng.Civil Rodrigo Lora Brandolt - CREA 122.146-D

..f,/lautcccngenhariaconsultoria Çl.utcc.ngenhària.com.bÍ

Aú Roque Petronr lr. 999 ' l3e àndar ' Sáo Ptsulo/SP ' CEP O4707-9lO ' Fone 114007 2155
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Compromisso

A relação de respeito e empatia que a Lâutec Engenharia & Consultoria cultiva com os

seus clientes reflete diretamente na excelência dos seus serviços, fazendo com que, cada vez

mais, se consolide como um referencial na sua área de atuação. Parã assegurar o padrão de

atendimento e contar com a dedicação dos funcionários e colaboradores dos diferentes setores

que constituem a empresa, a direção da Lautec EnSenharia & Consultoria investe no constante

aperfeiçoamento da sua equipe.

Política de Qualidade

Os membros da empresa entendem que os principais diferenciais para agregar valor,

vantagem competitiva e conquista de mercado são: a qualidade do grupo técnico e o elevado

padrão de atendimento. Para alcançar elevados padrões de qualidade e de atendimento, o

corpo técnico está em um processo contínuo de aperfeiçoamento profissional, atualizando

conhecimentos para garantir a elaboração de trabalhos técnicos qualificados que atendam às

normatizações pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnlcas. Contudo, a política de

atuação da Lautec Engenharia & Consultoria não está baseada apenas em trabalhos técnlcos

de boa qualidade.

A satisfação dos clientes é a nossa satisfação e, para alcançar esse objetivo, não

economizamos esforços para desenvolver presteza, confiabilidade, atenção, respeito e empatia

nos re lacio na mentos.

f,/tauteccngenhariãconsultoriô Çtaut..eng€nhaÍia.com.br

Av. Roque Petíonr Jr., 999 . 13e andàÍ , Sáo Pàulo/SP CEP 04707-910 ' Fone: 1l 4007.2155
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Lâudo5de EngenhÀíia e PâÍÍimônro

Alguns de Nossos Clientes
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'f./lautcccngenhariôtonsultotia Flaute.engcôhâÍia.com.bÍ

Av. Roque Petíonr Jr.. 999 ' l3e andâr ' Sáo Pàulo/SP CEP 04707-910 ' Fone: 11 4007.2155
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.'f,/tautcccngenhari.conrultoÍia Çlautccenq€nhâri..com,br

Ày. Roque Petíonr Jí., 999 . l3e andar . Sáo Paulo/SP . CEP 04707-910 . Fone:1140072155
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PROPOSTA TÉCNICA

OBJETIVO

A Lautec Engenharia & Consultoria vem por meio desta submeter à vossa

apreciação a proposta de honorários para elaboração de laudo técnico de Avaliação

dos imóveis abaixo relacionados:

1) lmóvel comercial (AT = 2.056,39m'?e AC -- 3.962,27m'11localizado na Rua Baronesa do

Gravataí 471- Porto Alegre/Rs;

2) lmóvel comercial (AT = 2.005,48m':e AC = 761,07m1) localizado na rua Barão do Gravataí,

301 - Porto Alegre/Rs.

FINALIDADE
Avaliação do valor de mercado para alualizaçáo patrimonial.

PROCEDIMENTOS

Referências Normativas

os Laudos apresentados pela Lautec Engenharia & Consultoria são elaborados seguindo

as exigências e procedimentos estabelecidos pelas instituições internacionais, bem como pela

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas é reconhecida como único Foro

Nacional de Normalização através da Resolução n.s 07 do CONI\,4ETRO, de 24.08.1992. Segue

abaixo a relação das Normas consultadas:

N BR 14. 653-1 - Proced i mentos 6e ro is

NBR 14.65i-2 - lmóveis Urbonos

NBR 14.65i-j - lmóveis Rurois

NBR 14.653-4 - Empreendimentos

NBR 74.653-5 - Moquinds Equipomentos e Bens lndustriois em Geral

'f,/lautcccngenharilconsultotÊ Çlàut.c€ngenh.rià.com.br

Av. Roque P€tronr lí.,999 ' lle andàr ' Sáo Paulo/sP ' CEP 04707'9IO ' Fone: ll4007.2155
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l" NAA Q.ZZI - Avolioçõo de Custos de Construçõo poro lncorporoçõo lmobiliorio

Cláusula de Sigilo

Durante a evolução dos trabalhos será observado o sigilo profissional, todas as

informações fornecidas para a realização das atividades serão utilizadas exclusivamente para o

desempenho dessa função, as consultas de mercado serão efetuadas de forma genérica, sem

envolvimento do nome da contratante, desde já, a Lautec Engenhâria & consultoria coloca-se

à disposição para a assinatura de termo de confidencialidade.

Descrição dos Serviços
O Serviço de avaliação tem o objetivo determinar o valor de mercado para o bem utilizando a

metodologia apropriada, devidamente embasada pela NBR 14653 - Norma Brasileira para Avaliação de

Bens.

Método comparatfuo de Dados de Mercado: Aquele que define o valor através da comparação

com dados de mercado assemelhados quanto às caracterÍsticas intrínsecas e extrínsecas.

As características e os atributos dos dados pesquisados que exercem influência na formação dos

preços e, consequentemente, no valor, devem ser ponderados por homogeneização ou por inferência

estatística, respeitados os Graus de Fundamentação preconizados na NBR 14653,2.

Etapas do trabalho:

l' Vistorio dos bens ovaliondos;

l' Pesquisos mercadológicas, composíções de custos, orçomentos;

l' Anátise de íormoçõo dos volores, com bose no metodotogia definido pelo NBR-

14.653/2004, Normo Brosileira poro Avoliaçdo de Bens, do ABNT - Associoçõo

Brosileiro de Normds Técnicos.

Documentação Técnica Necessáriã:

Caso disponha, a contratante, como forma de facilitar o desenvolvimento dos trabalhos, deverá

fornecer à contratada, cópias dos seguintes documentos:

l" Títulos de Propriedode (Motrículos) dos imóveís;

l' projetos;

7

Í./tâut€.engenhôriô.or6ultoria $lautecengenharia.com.br
Av. Roque Pekonr .1r., 999 . 13e andar . Sác Pâulo/'Sp' CEp 04707-910 . Fonej 1 40072j59
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l' De atendimento, boncos e mobiliorios Íixos.

ComposiÉo do Laudo de Avaliação:

O laudo avaliatório â ser apresentado conterá:

l' lndividuotizoçõo e descríçõo de todos os itens objetos da ovoliaçõo;

l' Carocteristícos intrinsecas e extrínsecos de todos os objetos do avolioção;

l' Descriçõo minucioso dos critérios e metodologios utilizodos;

l' Apresentoçõo e ju§ificotivo do Íormoçõo dos volores dos objetos ovoliodos;

l' Tratomentos Estotísticos, orçomentos, composições de custos e demais itens que

deverõo compor os memórias de cálculo;

l' Fontes de informaçõo e pesquisos de mercado;

l' Documentoçõo técnico e demois ilustrdções (croquí, lotogrofios, etc.);

Grau de Fundamentação e Precisão

No presênte trabalhos será empreendido o empenho para atingir o Grau de

Fundamentação e Precisão, enquadrados, segundo a NBR 14653-2 como ll.

Aspectos Eticos e Legais

Serão provldenciadas as respectivas "Anotações de Rêsponsabilidade Técnica" anotadas

por Engenheiros, que subscreverão o laudo, atendendo, assim, às disposições contidas na Lei

Federal na 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta o exercício das profissões de

Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, e às Resoluções do CONFEA - Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, np 278/73 que discrimina as atividades das

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e ns 345/90 que

atribui ã emissão e Responsabilidade Técnica de Laudos Avaliatórios, única e exclusivamente a

esses profissionais ou a empresas constituídas, dirigidas e orientadas pelos mesmos.

'í,/hutêccngÊnhôriâconsultoria :Çl.utcc€ngenhãÍià.com.bÍ

Av. Roque PetÍo6r lÍ.,999 . l3-o andâr . Sáo Paulo/sP - CEP O47o7-91a , Fone; ll 4oo72155

I
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Honorários

Os honorários para a execução dos trabalhos importam em:

RS 5.900,00 (cinco mil e novecentos Reais)

Todas as despesas díretas e indiretas estão incluÍdas no valor acima.

Forma de Pagamento
Contra Entrega do Laudo

Prazo de Entrega

O prazo de entrega para os serviços será 15 dias, contados da aprovação da proposta.

Autorização
Autorização (Proposta ns 0146 -2021)

Autorizo a execução dos serviços conforme condições descrltas na presente proposta

Data: / /

CONTRATANTE

Nome:

Cargo:

Dados Cadastrais

Nome / Razão Social

CPF / CN PJ:

Endereço:

Cidade:

Ba irro/CEP:

.'f,/lauteccngenhariaconsultoriâ çlaute.engenhârià,com.br

Av Roque Pekonr Jr., 999 . ll! àndâr . Sào Paula/SP , CEP O47O7-9IO . Fone: ll 40072155
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A Làutec ê uínà empícsa Çqín 30 âÍos ds êtuÕçáo
nos mÊrcadog natiooal e internadonal, com Íocg na
qualidade têcnica, geriedade, respeito e confiança.

LAUTEC

4007-2155
leutecençnharia.com-br
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Zimbra

ZitÍ6ta

luiza@crcrs.org.br

Fwd: RES: Solicitação de proposta de avaliação de imóveis

De : CRCRS - Romoaldo Barros da Silva
< romoa ldo@crcrs. org. br>

Assunto : Fwd: RES: Solicitação de proposta de avaliação de imóveis
Para : luiza <luiza@crcrs.org.br>

Segue para impressão.

qua,30 dejun de 202L L3:32

,#2 anexos

CftC!§"§ o
rÀ7Er§0 ktAtS

ROMOALDO BARROS DA STLVA
Coordenador - Seçãô de Compras e Suprimentos
(51) 3254-9400 Ramal 407
www.crcrs.org.br

4í:
il

De: "eduardo" <eduardo@lautecengenharia.com.br>
Para: "romoaldo" <romoaldo@crcrs. org. br>
Cc: "rodrigo" <rod rigo@lautecengenha ria.com. br>
Enviadas: Terça-feira,29 de junho de2021 16:13:SB
Assunto: RES: Solicitação de proposta de avaliação de imóveis

Boa tarde..

Segue em anexo a proposta solicitada.

I s Eduêrdo Á. Gonçãlve§
ang Civrl :ÊlÁ lO4lô1.,

LAUTEC 4007.2155
L0tac.ngarhaíâ.com.bt

At

a-xjor n€ EnS.RhiD e P*lóantr

1t3
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Aguardamos suas considerações para evolução do assunto.

https://zimbra.crcrs.org.brlh/printmêssâge?id=129833&E=America/Arâguaina&xim=.1
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De: CRCRS - Romoaldo Barros da Silva <romoaldo@crcrs.org.br>
Enviada em: terça-felra, 29 de junho de 2021 15:51
Para: eduardo@lautecengenharia.com.br
Cc: rodrigo <rodrigo@lautecengenharia.com.br>
Assuntol Fwd: Solicitação de proposta de avaliação de imóveis

Prezado

Reencaminho o e-mail conforme solicitação.

Att.

ácRcffi§ rÂZflçO t!ílÂ§

Zinbta

ROMOALDO BARROS DA SILVA
Coordenador - Seção de Compras e Suprimentos
(51) 3254-9400 Ramal 407
www.crcrs.org. br

Fb.-"10..
Proc.-3+ -2ttv

.|

De: "romoaldo" <romoaldo@crcrs.org.br>
Para: "isabela" <isabela@bsg.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de junho de 2021 16:42.33
Assunto: Solicitação de proposta de avaliação de imóveis

https://zimbra.crcrs.org. br/h/printmessage?id=.129833&tz=America/Arâguaina&xim=.1 2t3

.- Prezada Fomecedora!

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul visando a contÍatação de empresa
especializada para a prestação do serviço técnico especificado na proposta anexa, solicita, ôaso seja de
interesse desta empresa, encaminhar sua pÍoposta, com atendimento às especificações dispostas, visando a
possível efetivação da contratação, caso seja eleita, sob análise desta Entidade, como a detentora da
melhor proposta, através de Processo Administrativo do CRCRS, em conformidade às previsões legais
dispostas na Lei n.o 8.66611993.

Para tanto, solicitamos que seja enviada sua proposta, em atendimento ao objeto e suas especificações,
conforme termo anexo no presente e-mail, impreterivelmente, até a data de 2910612021, salientando que as
propostas recebidas posteriormente serão desconsideradas.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Obrigado pela atenção, contamos com a sua propostâ.



3010612021
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ROMOALDO BARROS DA SILVA
Coordenador - Seção de Compras e Suprimentos
(51 ) 3254-9400 Ramal 407

www.crcrs.org. br

Fls._JJ.---_.-__.
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- proposta l 46-2021 Conselho Regiona l de Contabilidade RS.pdf
499 KB

httpsJ/zimbrâ.crcrs.org.br/h/printmêssage?id= 129833&tz=Ameracâ/Arâguaina&xim= 1 3/3
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Porto Alegre, ío dê julho de 202'1.

.ONSTL}io REGIOTIAI DC(OIÍTÀA'JD^D€

Sr.a Presidente:

Conforme solicitação, apresentamos para sua apreciação, as propostas

abaixo especificadas no quadro dtmonstrativo, obtidas em consultas a empresas, visando a

contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis.

A Presidente do CRCRS

Contadora ANA TÉRC|A L, RODRIGUES

EMPRESA

LAUTEC LAUDOS TECNICOS DE ENGENHARIA

Arioli & Associados, Arquitetura, Perícias e Avaliações

BSG Engenharia Patrimonial

FACTUM BRASIL

À consideração suPerior

A CMPTESA LAUTEC LAUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA'' CNPJ

n.. 9í .S0í .809/O0Oi -S2, orçou o serviço pelo valor total de R$ 5.900,00 (cinco mil e

novecentos reais), senào este o menor valor obtido, em consulta ao mercado'

Emanálise,identificamosqueovalordamédia,queservedepreço
referencial, obtida através de consulta ao Painel de Preços do Portal de Compras do

Governo Federal, encontra-Se superior aO obtido como menor orçamento para a.prestação

Jo .ã*ço solicitâdo no obieto do projeto Básico, conforme Mapa de cotação de Preços,

anexo ao presente processo administrativo.

Dessa Íorma, encontra-se suprida a necessidade de justiÍicativa. de preços'

conforme instruída pêla lN n.o 73t2O2O - SEGES/MP, tendo em vista o valor da empresa

fornecedora estar abaixo do valor médio referencial obtido na pesquisa'

Nesse sentido, consideramos evidenciada a vantajosidade representada na

contratação do objeto, com a empresa detentora da melhor proposta

lnformamos a V. S. a, finâlmente, que o valor da contratação se encontra

dentro do limite do art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93'

SS Ltda.

VALOR TOTAL

R$ 5.900,00

R$ 6 200,00

R$ 7.000,00

R$ 7.400,00

Coordenad a

ROMO BARROS DA SILVA

Seção de ComPras e Suprimentos

RuaGutembergn'"151-ll.,l3"el4oAndares.BairroPetrópolis_PortoAlegre-Rs-cEP913l0-ol0
Atendimentoaopúblico:Av.SenadorTardoDutra,n."lTo_Lojalol_PortoAlegre-Rs-cEP90690-140

Telefone: (5'l ) 32 54-9400

crcrs@crcrs org br - www crcrs org'br

Fls. .!"8 ......-
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ALEXAND IMINOR
Gerente da Operacional

Aprovo a contratação.

RuaGutembergn..l5t_.lt.,l3"et4"Andares-BairroPetÍópolistPortoAlegreRs_cEP9l3l0_010
Atendimentoaopúblico:Av.SenadorTardoDutra,n..lTo-Lojalol_PortoA|egre-RS-cEP90690-140

Telefone: (5 1 ) 3254-9400

crcrs@crcrs'org'br - www'crcrs'or9'br

DE ACORDO

ul(''lrui,rr írJ,r,t
AI\üA,IÉRCIA LOPES RODRI GUTSJ

Presidente do CRCRS 
I

{



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE OO RIO GRANDE DO SUL
Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

Fh. ?9 30.12.2021

1517tuc.,3:)".a

No Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo No. Resêava Exercício

1109 30.12.2021 ORDINARIO 1120 2021

Conta de Despesa Descrição da Conta Projeto SubProjeto

6.3.1.3.02.01.022 DEMÂIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 5001 - SERVjÇOS
ADMINISTRATIVOS

Número do Evênto Oêscrição do Evento

1146 coNTRATAÇÁo DE ourRos sERVtÇos pRoFtsstoNAts

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legat )

Modalidade Complemento Número Núm. Controlê

Dispensa de Licitaçáo PROCESSO 0

Favo.ecido

Nome

Endeíeço
CEP

Banco

: LAUTEC LAUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
: RUA FLORENCIO YGARTUA, 270 SALA 1206
i 90430-010 Cidade : PORTO ALEGRE
: ITAÚ Agência : 6201

91 .501 .809/0001-s2

MOINHOS DE VENTO

31949-5

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Total Empênhãdo
AVALIAÇÀO DoS IMÓVEIS DAS RUAS BARÃo Do GRAvÀÍAi, 301 E BARoNESA Do GRÁVATAI471

1 R$ 5.900,00 R$ 5.900,00

Valor destê Emponho Saldo Atual

R$ 90.000.00 R$ 56.060,06 R$ 5.900 00 R$ 28.039,94

Valor por Extenso

Cinco Mil, Novecentos Reais

Parcelas Executadas Total Executado Total a Executar Finalizado

R$ 0,00 R$ s.900,00

\, 30 de Dezembro de 2021

4693

souzÀ DA DESPESA

37 -21

37-21

CNPJ / CPF

Bairro
UF

Conta

Valor Unitário

Dotação Orçamentária Empenhos Acumulados

NAO


