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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Sêtor Requisitante: Divisão de Desenvolvimento Profissional

Matrícula: 405-24Responsável pela Demanda: Luciane Veiga Dias

Telêfone: (51) 3254-9400Email: luciane@crcrs.org.br

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão ao

vivó a partir do Microsoft Teams ou Zoom e retransmissão para os principais canais das

redes sociais, como Youtube e Facebook, através de streaming pela internet, contemplando a
prestação de consultoria técnica e capacitação de 06 (seis) colaboradores do Conselho

iRegional de Contabilidade do RS, para que possam operar e distribuir os vídeos on-line em

streaming para a internet.

3014 - Promover a Educação ContinuadaProjeto

6.3.1 .3.02.01 .037 - Serviços de InteÍnetConta Contábil

í. Justificativa:

O Decreto-Lei 9295146 alterado pela Lei 12.249 de 11 de junho de 2010 em seu.art 6, letra
,,f' menciona que uma das atribuiçôes do Conselho Federal de Contabilidade é o de regular os

programas de educação continuaáa. Uma das funções precípuas do CRCRS é a fiscalização

do ãxercício profissiónal, exercida por este Conselho de duas formas: a pedagógica e a

punitiva.

A educação continuada já vem se constituindo em procedimento amplamente disseminado no

amoito Oà Sistema CFCTCRC5, como uma forma de Íiscalização preventiva. Uma das formas

de fazermos chegar orientações aos profissionais da contabilidade é, sem dúvida, com a

ãf"tiuã ,tiri."çao 
"da 

tecnológia. No caso destê projeto, preconiza-se faze-rem chegar as

àrüntaçoes, os esclarecimenó" " ". informações úteis para o exercício profissional contábil

aos contadores e técnicos em contabilidade, por intermédio de comunicações via TV Web'

tecnologia que já vem sendo utilizada em nosso Regional desde o ano de 20í0'

2. EspêciÍicaçôes:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão. ao vivo a

p"rtii áá'lrf i"roroft Teams ou Zoom ê retransmissão para os principais canais das redes sociais,

como youtube e Facebook, através de streaming pela internet, contemplando a prestação de

consultoria técnica e capacitação de 06 (seii) colaboradores do Conselho Regional de

contabilidade do RS, para que possam operar e distribuir os vídeos online em streaming para a

internet.

RUacutembergn."t5l-ll.,l3.el4.Andares-BairroPetrópoli5_PortoAlegre-RS-cEP9l3lo-010
At€ndimento ao público: Av. senador Tarso Dutra, n.o l70 Loja I o'l- Porto Alegre-Rs CEP 90690- 140

Telefone: (5,l) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.orq. b r - www'crcrs.or9.br



fficrcns
Fls...-..-0..

4Conectados na evolução Proc.,[3 .

3. Do Prazo de vigência da contratação:

O prazo de vigência da contratação será de 3 (três) meses, impronogável, iniciando a
prestação dos serviços a pârtir de data de assinatura do contrato ou instrumento hábil
correspondente, conforme facultado pelo Art. 62 da Lei n.o 8.666/,l993 .

4. lndicação do membro da equipê dê planejamento e a responsável pela fiscalização:

PLANEJAMENTO e FISCAL OA CONTUTAçÃO

u ne

te
Divisáo de Desenvolvimento Profissional

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar o processo administrativo
visando a contratação do objêto.

Porto Alegre, 26 de abril de 2022

ROMO DO BARROS DA SILVA

Coordenador
ção de Compras e Suprimentos

De acordo:

urÁRc sc EIRA
Presi
CRCRS

Rua CutembeÍg n." 1 51 I I', 'l 3' l4o Andares - Bairro Petrópolis Porto Alegre-Rs CEP 9,|3,l0-010
Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, n.o 'l 70 - Loja l0l - Porto Alegre-Rs CEP 90690-140

Telefone: (51) 3 2 54-9400
crcrs@crcrs.org.br - www, c rc rs. o rg. b r
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TECNOLOGIAS

Ao CRCRS

A/c: Luciane Veiga Dias

- conforme solicitado, estamos apresentando proposta para consultoria e retransmissão de sinal, através de
- stieaming ao vivo, pelo Youtube, com suporte técnico ao canal, sem a captaÇão ê edição de vÍdeo'

característices Técnicas para a Transmissão:

a) Permitir a retransmissâo do mesmo sinal para um ou mais serviços de vídeo ao vivo, tais como

redes sociais e canais de vldeo específicos, simultaneamente'

b) Nas transmissões ao vivo, oriundas de plataformas de reunióes, tais como o Zoom, Google Meet'

úicrosoft Teams, etc., a exibiçáo das imagens deve ser feita de forma dinâmica a prestar suporte

técnico de áudio, vÍdeo e enquadramento óos participantes, na plataforma utilizada, e ter operador

técnico disponível durante toda a transmissão.

c) os eventos com retransmissão ao vivo no YouTube, oriundos de captação ou de plataformas de

réunião, deverão ter todo suporte ê link para transmissão, bem como suporte técnico aos

palestrantesAberturadoeventonocanal,sistemadeencoderparageraçáodecaraclerese
i"iãrçao de legendas, ao vivo, molduras e demais entradas e customizações que se fizerem

necessárias, nas lives.

Valorê§ & Gondições

ú Valor por hora de serviço: R$ 190,00

a condições de pagamento: Mensal até o 5o dia útil de cada mês subsequente apÓs a execuÉo do serviÇo

ij Validade desta proposta: 10 dias data.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclaíecimentos

Atenciosamente,

Renan Vargas
51 99139-5779

fi§

Porto Alegre, 18 de Abril de 2022.
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romoa ldo@crcrs.õtg.Ür

FWd: PROPOSTA DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

De : CRCRS - Luciane Veiga Dias
< luciane@crcrs.org.br>

Assunto : Fwd: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIçOS

Para:CRCRS - Romoaldo
< romoaldo@crcrs.or9. br>

Romoaldo

Segue a proposta da Vargas

ter, 19 de abr de202209:24

#2 anexos

.:K
'r_ffi.LM §rc§ry%
Côsselâdss na É;!ii:.J{ ira

LUCIANE VEIGA DIAS
Gerente da Divisáo de
Desenvolvimento Profissional
(51) 3254-9421
www.crcrs.org.br

De: "rvargas" <rvargas@email.com>

Para: "CRCRS - Luciane" <luciane@crcrs.org.br>

Enviadas: Segunda-feira, 18 de abril de 2022 15:28:01

Assunto: Re: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conforme solicitado, segue em anexo.
Abraço

Em qui., 14 de abr. de 2022 15:01, CRCRS - Luciane Veiga Dias

< luciane@c rcrs.orq.br> escreveu :

Prezada Fornecedora!

https://zimbra.crcrs.org.br,4rlprintmessage?id:83 27 6&tz: America/Araguaina&xim= 1 2510412022

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul visando a

contratação de empresa especializada para a prestação do serviço
técnico especializado, conforme especiÍicado na proposta anexa'
solicita o encaminhamento de orçamento de preço do serviço abrangido
no seu objeto, com atendimento às êspecificações dispostas, cuja
contratação dar-se-á através de Dispensa de Licitação (para 06 meses
de prêstação dos serviços).
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Para tanto, solicitamos que sêja enviada sua proposta, em atêndimen
ao objêto e suâs espêcificações, conforme modelo de proposta, embos
anexos a este e-mail, no prazo de 3 dias,

Obrigado pela atençâo, contamos com o seu orçamento.

Atenciosamente,

ct^

*§
e -^ -ffi §rcre%
{§nec l.edôx É§. $ L s}}rJr; isr:

LUCIANE VEIGA DIAS
Gerente da Divisão de

Desenvolvimento Profi ssional
(51) 3254-9421

www.crcrs.org.br

**
&@§ c§§ffis logo5.jpg

37 KB
{nn§atrdôr,u r,r3li.iái

VARGASTEC CRCRS 2O22.Pdt
36 KB

https://zimbra.crcrs.org.br/h,/printmessage?id=83 276&tz:America./Araguaina&xim:1 2510412022
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Hora: 14:'16

Número dâ Rêserva Ano do ExeÍcício Data da Reserva Processo

636 2422 28tO4t2022 43-22

Descriçâo da Conta Projeto SubProieto

6.3.1.3 02 01 037 SERVIÇOS DE INTERNÉI 3014-PRoMovER A EDUcAÇÃo

Histórico da Reserva Velor Totel de Resêrvã

R$ 13.500,00

CAPTAÇÃo DE ÁUDIo E VIDEo CoM TRANSi,ISSAo Ao VIVo STREAMING PELA
INTERNET

Valor por Extenso

Treze Mil Quinhentos Reais

Ootação Atualizada Rêservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual

R$ 95 000.00 R$ 24 159.00 R$ 13 500,00 RS 57.341.00

Total Executado

28 de Abíil de 2022

\\

MARTA OO CÀRMO O€ §OUZÂ

cRcRs46931/Ô

FinalizadoTotal a Executar

R$ 0,00 R$ 13.500 00 NAO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle Orçamentário
NoTA DÉ RESERvA oRçAMENTÁRIA

Conta dê Oespêsa
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PoÉo Alegre, 29 de abril dê 2022.

Ao Presidente do CRCRS

Márcio Schuch Silveira

Sr. Presidente:

Conforme solicitação, apresentamos para sua apreciação, as propostas
abaixo especificadas no quadro demonstrativo, obtidas em consultas a êmpresas, visando a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de captação de áudio e
vídeo, com transmissáo ao vivo, através de streaming pela internet.

Empresa Valor por hora

Vargas Tecnologias R$ 190,00 R$ 2.850,00

Eframe R$ 241,33 R$ 3 620,00

Pascoal e Marins R$ 4 350,00

A empresa Renan Kayser Vargas (Vargas Tecnologias), CNPJ n.o

24.514.37710001-27, orçou os serviços que compõe o objeto, pelo valor de R$ "190,00 (cento

e noventa reais), por hora, perfazendo o valor estimativo mensal de R$ 2.850,00 (dois mil,

oitocentos e cinquenta reais), para a execução do objeto, sendo considerada a melhor
proposta, apresentando vantagem econômica em relação às demais fornecedoras.

Em análise, identificamos que o valor da média, que sêrve de preço referencial,

obtida através da pesquisa com os potenciais fornecedores, encontra-se superior ao valor
unitário constante da melhor proposta, para a prestação dos serviços solicitados no objeto

do Projeto Básico, conforme Mapa de Cotação de Preços acostado ao presente processo

administrativo.

Dessa forma, consideramos suprida a necessidade de justificativa de preços,

conforme instruída pela lN n.o 73l2O2O - SG/ME, salientando a impossibilidade de

efetivação da pesquisa no Site do Banco de Preços, pois não foram identificadas aquisiçôes

e contrataÇões similares de outros entes públicos, tampouco identificação do objeto com

suas características específicas, em publicações de midia ou sítio eletrônicos

especializados.

Nesse sentido, consideramos evidenciada a vantajosidade representada na

contratação do objeto, com a empresa que ofertou a melhor proposta para a consecução

dos serviços pretendidos.

Valor Mensal Estimativo

R$ 290,00

Rua Gutembêrg n.o 15í - 1 1o, 130 e 14o Andares - Bairro Petrôpolis - PoÍio Alegre-Rs - CEP 91310-010

Atendimento ao púbrico: Av senâdor Íarso 
r;r*T ij!1.r*S:lá::,porro 

Aresrê-RS _ cEp e06e0-140

Fb._'1]_-

l
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lnformamos a V. S.", finalmentê, que o valor da contratação se encontra dentro

do limite do atl.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

À consideração superior

ROMOALDO

Coordenador da Seçã

ILVA

e Compras e Suprimentos

DE ACORDO

LUC E

Gerente da Di isão de DESENV

Profissional

151 - 11',

püb\ico: Av Senador
-[arso Dutra'

Telelone:
32s-9400

Aprovo a contratação.

MÁ O SCHU ILVEIRA

residente CRCRS

- PoÍto Alegre-Rs - cÊP 91310-o10

n:170 - Lola 101- PoÍto Ategíe-RS

olvimento

130 e 140 Andares - Bairro PetrôPolis

Rua Guiemberg 
n'o

Atendimento
a0

"rcrs@
crcrs.oÍg br

(50
ww,lr.crcÍs oÍg.br

- cEP 90690-140

i,,.-.-...:,.. %

I I
)
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CARTA-CONTRATO

Processo Administrativo n." 4312022.

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

Esta carta-contrato, expedida na conformidade do artigo 62 da Lei Federal n-o g.666, de 21
de junho de 1993, e suas alteraçõês, após ter sido dispensada a licitação em favor da
empresa Renan Kaysêr Vargas, cNpJ n.o 24.s14.37llooo í-27, estabelêcida na Rua carlos
Gomes, n.o 78, Bairro Harmonia, em canoas-RS, conforme despacho exarado no processo
Administrativo n.o 4312022.

1. DO OBJETO

í.1. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão ao vivo
a partir do lt/icrosoft Teams ou Zoom e retransmissão para os principais canais das redes
sociais, cpmo Youtube e Facebook, através de streaming pela internet, contemplando a
prestação de consultoria técnica e capacitaÇão de 06 (seis) colaboradores do conselho
Regional de contabilidade do RS, para que possam operar e distribuir os vídeos on-line em
streaming para a internet.

í.2. lntegram o presente instrumento, independentemente de transcrição, o projeto Básico
constante no Processo Administrativo do CRCRS n.o 43t2022 e a proposta da contratada.

2, DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.í. Prestação do serviço de transmissão ao vivo utilizando tecnologia de streaming para
internet e codiÍicação do sinal. As transmissões definidas como capacitação deverão ocorrer
nas dependências do CRCRS, localizado na Av. Gutemberg, n.o 1si, na cidade de porto
Alegre/RS, em conjunto com os colaboradores da êntidade quê estarão em processo de
capacitâção, sob rêsponsabilidade da emprêsa, para que possam gradativamente, de forma
orientada, assumir operação do processo. Em etapa posterior, poderá ser realizada de
forma remota, desde que as partes estejam de acordo.

2.2. O serviço deverá ser prestado sob demanda, mensalmente, sendo o item composto
pela seguinte quantidade estimativa:

2.2.'1, Para os serviços que compõe esle item, conforme definidos no seu ob.jeto,
estima-se a realização de até o7(sete) eventos, perfazendo o total estimativo de 15
(quinze) horas. mensais de transmissão.

2.2.2. Para os serviços de capacitação deverá ser considerado 01 (uma) hora antes do
inÍcio da transmissão, estimando-se a realizaçáo de até O7(sete) encontros, mensais.

N

Administrativo: Rua Gutemberg, l5l -andares ll', 13'e l4' - Bairro Petrópolis - portoAl€gre/RS - CEp: 9l 3l O-Ol O

Atendimento ao público: Av. SenadoÍ Tarso Dutra, l70, loja 'lOl - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEp: 90690-i 40
Telefone: (51) 3 2 54-9400

ê-mâil í:rcrsôcrcrs ôr.l hr - sitê.w\M, crcrs ôrô hr

íla. q, l

sà 3t__a_ 
|

CONTRATADA: RENAN KAYSER VARGAS,
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2.2.3. Os minutos que excederem a(s) hora(s) inteira(s), serão pagos
proporcionalmente em razão do valor da hora contratada, ou seja: R$ (preço da hora
contratada) / 60 = Valor do minuto extra.

2.3. A quantidade de eventos e os seus respectivos períodos de duração, atendendo os
critérios de conveniência e oportunidade do oRCRS, poderão ser alterados, salientando que
os quantitativos informados tratam-se de dados estimativos, baseados na atual necessidade
do CRCRS.

2.4. As estimativas do quantitativo de eventos e respectivos números de horas para sua
consecução, os quais compôe a estimativa de horas totais mensais, servem somente de
subsÍdio para análise da proposta mais vantajosa e portanto, não implica em qualquer
compromisso futuro ou restrição quantitativa de uso para a CONTRATANTE.

2.5. Eventos de retransmissão de sinal de outras ferramentas, como o Zoom, Google lvleets,
Ívlicrosoft Teams, etc., para as nossas redes sociais, deverão ter suas horas computadas,
cujo preço da hora será proporcional ao valor contratado.

2.6. Eventos com retransmissão ao vivo no YouTube, oriundos de plataformas de reunião,
deverão ter todo supoíe na capacitação, bem como suporte técnico aos palestrantes,
sistema de encorder pâra geração de caracteres e inserção de legendas ao vrvo, molduras e
demais entradas e customizações que se fizerem necessárias no canal TVCRCRS.

2.7. Os eventos poderão ser realizados das th30 às 22h30, em qualquer dia da semana,
incluindo sábados e domingos.

2.8. Em caso de aumento no objeto, dentro dos limites legais, o preço do evento extra será
proporcional ao valor contratado.

2.9. Os equipamentos a serem utilizados na captação de áudio e vídeo serão fornecidos
pelo CRCRS.

2.í0. Características Técnicas para a Transmissão:

2.10.í. Permitir a retransmissão do mesmo sinal para um ou mais serviços de vídeo ao
vivo, tais como redes sociais e canais de vídêo especiÍicos, simultaneamente.

2.10.2. Nas trânsmissões ao vivo, oriundas de plataformas de reuniões, tais como o
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., a exibição das imagens deve ser feita de
forma dinâmica a prestar suporte técnico de áudio, vídeo e enquadramento dos
participantes, na plataforma utilizada, e ter operador técnico disponível durante toda a
transmissão.

2.11.1. A contratada deverá disponibilizar equipe especializada para capacitar 06
(seis) colaboradores do CRCRS, na modalidade presencial, na sede do CRCRS, ou de

AH

Administrativo: Rua Gutemberg, 'l 5l - andâres I 'l', 13" e I4o - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010
Atendimento ao pÚblico: Av. SenadorTarso Dutra, 170, loja l0l - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

Telefone: (5 I ) 32 S4-9400
ê-mril crcrsô.rars ôro hr - silê www cÍaÍs ôrar hr

2.í í. Características Técnicas para a Consultoria:
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forma remota, concomitantemente à transmissão dos eventos, para que os mesmos
num período de 03 meses estejam habilitados a fazer a transmissão, de forma
autônoma, nos mesmos moldes.

2.11.2. A contratada ficará responsável por preparar o matêrial didático necessário
para a capacitação e disponibilizar aos colaboradores do CRCRS.

2.1í.3. A contratada deverá prestar a consulloria durante o período da transmissão.

2.'11.4. A contratadâ deverá realizar análise dos equipamentos existentes no CRCRS
para a transmissão e, se for o caso, indicar equipamentos, bem como aplicativos
necessários para a transmissão dos eventos.

2.11.5. A contratante irá disponibilizar espaço, na sede do CRCRS para que seja
realizada a transmissão do evento iuntamente com a capacitação dos colaboradores.

2.12.1. A contratada deverá monitorar constantemênte a qualidade da distribuição do
slreaming, enquanto estiver oconendo um evento ao vivo e deve atuar para solucionar
prontamente eventuais problemas, mesmo se não comunicada pelo contratante;

2.12.2. Caso haja abertura de chamado, a contratada deverá avaliar e solucionar,
quaisquer problemas técnicos relacionados à dishibuição do streaming de vídeo,
desde que não se comprove que os problemas são de responsabilidade técnica
transmissão.

3. DO REGTME DE EXECUÇÃO

3.í. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por prêÇo unitário, conforme valor constante da proposta comercial apresentada pela
Contratada.

4. DOS PRAZOS PARA EXECUçÃO

4.í. A contratada será acionada com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência para a
execução do serviço, devendo providenciar a sua realização.

5.1.í. Prestaçáo de serviços de transmissão ao vivo a partir do Microsoft Teams ou
Zoom e retransmissão para os principais canais das redes sociais, como Youtube e
Facebook, através de streaming pela internet, contemplando a prestação de

N

Administrativo: Rua Gutêmberg, l5l -andares 1l', l3'e l4' - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 91310-0.l0
Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja l0l - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

Telefone: (51) 3 2 54-9400
ê-mâil crcr§6)arars ôra! ha - §itê www êrcrc ôra, hr

2.'12. Caracteristicas adicionais:

5. DO PREçO

5.í. A contratante pagará à Contratada, sob demanda, referente aos serviços prestados, o
seguinte valor em relação ao item que compóe o seu objeto:
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consultoria técnica e capacitâção de 06 (seis) crlaboradores do Conselho Regional de
Contabilidade do RS, para que possam opêrar e distribuir os vídeos on-line em
streaming para a internet, o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), por hora.

5.í.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos
decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. DorAÇÃo oRçemerurÁnn

6.1. As despesas dêcorrentes desta contratação correrão à conta do elemento de despesa
- Serviços de lnternet - 6.3.1 .3.02.01 .037, Projeto: 3014 - Promover a Educação
Continuada - Cursos e Palestras.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCh

7.1. O prazo de vigência da contratação será de 3 (três) meses, improrrogável, iniciando a
prestação do serviço a partir da data de sua assinatura.

8. DA RESCTSÃO

8.í . O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo:

8.í.í. Por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos previstos nos incisos I a Xll
e XVll do artigo 78 da Lei n.o 8.666/93.

8.1.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para
a Contratante.

8.í.3. Judicialmente, nos lermos legais

8.2. lndependentemênte da aplicação das penalidades previstas no presente instrumento,
nos casos de rescisão em virtude de inadimplemênto contratual, a parte inadimplênte
ressarcirá à oulra por todos os prejuízos decorrentês da rescisão.

8.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no aÉ.igo 77 da Lei 8.666/93.

9. DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE

9.í. São obrigações do CRCRS:

9.í.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das
obrigações contratuais e permitir o livre acesso dos funcionários da contratada às
dependências desta Entidade, desde que devidamente identificados.

N
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9.í.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com o Projeto Básico e os termos de sua proposta.

9.1.3. Notiflcar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada
irregular, bem como qualquer imperfeição na execução do serviço, podendo ainda
rejeitar em parte ou totalmente o serviço em desacordo com as especificaçóes
mencionadas.

9.'1.4. Efetuar a Íiscalização dos serviços, procedendo ao atesto da(s) íatura(s), com
as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

9.í.5. Designar um gestor e respectivo substituto para acompanhar, fiscalizar e atestar
a êntrega dos serviços.

9.1.6. Efetuar o pagâmento devido, após atesto do gestor da contratação, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências dispostas contratuais.

9.1.7. Oferecer informaçôes e esclarecimentos à Contratada, sempre que necessárias
para execução dos trabalhos.

í0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

í0.1. São obrigações da Contratada, alem de outras especificadas na proposta e/ou nesta

carta-contrato:

10.1.í. Prestar os serviços objeto da contratação, em conformidade com as

especificações constantes do Projeto Básico e da sua proposta.

10.1.2. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, para a
períeita execução do serviço.

'10.'l .3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para

a contratação.

10.1.4. lndicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado com

competência para manter entendimentos, receber comunicações ou transmiti-las ao

servidor incumbido do acompanhamênto e da fiscalização do serviço, que deverá

possuir, obrigatoriamente, telefone celular, para que possa ser contatado com

facilidade.

10.í.5. Comunicar à Administração qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados. ?t4
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9.í.8. Comunicar à Contratada qualquer inegularidade constatada na prestação dos
serviços.
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í 0.í .6. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatÍcio com o
Conselho.

10.1 .7. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em oconência da espécie for vítimas os
seus empregados durante a execução da contratação.

10.í.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução da contratação, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência.

10.1.S. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos sociais,
comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por sêu pagamento a

Contratante, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a

empresa vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CRCRS.

í0.í.10. A existência da fiscalização por parte do CRCRS de nenhum modo diminui ou

altera a responsabilidade da Contratada no fornecimento do serviço.

í0.1.11. Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as

normas pertinentes e o estabelecido no Projeto Básico e proposta.

'10.1.12. Aceitar, nas mesmas condiçóes, acréscimos ou supressões no valor inicial

atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, § 1", da Lei n. 8.666/í993, salvo o

disposto no § 20 do mencionado artigo, assinando os aditivos no prazo definido pela

Administração.

í0.í.13. Providenciar para que todos os seus empregados mantenham disciplina e

boa conduta nos locais de execução dos serviÇos, promovendo a substituiÇão

imediata, após a notificação, de todo e qualquer empregado considerado de conduta

inconveniente.

1í. DOS CR|TÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

íí.í. A Contratada deverá utilizar critérios compatíveis com padróes de consumo social e

ambientalmente sustentáveis.

í í.2. Emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade,

tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resÍduos, menor

desperdício e menor impacto ambiental.

Pl
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12. DA SUBCONTRATAÇÃO

í 2.1 . Não será admitida a subcontrataÇão do objeto.
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13. Do REAJUSTE E ALTERÂçÕES

13.í. O preço é fixo e irreajustável.

í3.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no g.666,
de 1993.

13.3. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contratação.

'13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

í4. DO CONTROLE E F|SCAL|ZAçÃO DA EXECUçÃO

í4.1. Nos termos do art. 67, §1o, da Lei 8.666/93, o CRCRS designará funcionário para
acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, que manterá contato com o preposto
indicado pela contratada, anotando em registro próprio todas as ocorrêncías relacionadas à
execução e determinando o que for necessárro ao efetivo cumprimento da prestação de
serviços.

14.2. A fiscalização será exercida no interesse do CRCRS e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperíeiçôes técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta,
não implica êm corresponsabilidade do CRCRS ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n.'8.666. de 1993.

í4.3. O fiscal da contratação deverá promover o registro das ocorrências relacionadas com
a sua execução, indicando data e horário, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
deÍeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

14.4. As decisõês e providências que ultrapassarem a competência do Íiscal designado
deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas
convêniêntes.

í4.5. A Contratada deverá indicar um preposto para representá-la junto ao fiscal da
contratação.

14.6. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestaÇão do serviço com
menor nÍvel de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

N
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1s. Do RECEB|MENTo E AcEtrAÇÃo Do oBJETo

15.í. os serviços serão recebrdos pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
contrataÇão, para eÍeito de posterior verificação de sua conformidade com as especiÍicações
constantes no Projeto Básico e na proposta.

í5.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificaçóes mnstantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

'15.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços
mediante atesto na Nota Fiscal, será realizado pelo fiscal do contrato.

15.4. O fiscal emitirá rêlatório dos serviços prestados, com base nos documentos
apresentados, e comunicará a Contratada para que emita a Nota Fiscal com o valor exato
dimensionado pela fisealização com base no lnstrumento de hledição de Resultado (lMR),
ou instrumento substituto.

í 5.5. O recebimênto provisório ou deflnitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

í6. DAS SANÇÕES ADMTNTSTRATTVAS

í6.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.o 8.666/93, a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.

í 6.2.2. IMulta, que será aplicada nas hipóteses de falhas, atraso injustificado,
inexecução parcial do Contrato, sendo observadas a tipificação e a base de cálculo
constantes das tabelas seguintes:

fi

TABELA 1

Grau da
lnfração

Base de cálculo

1 0,5%

2 2Yo

3
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í6.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:

í6.2,í. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos signiÍicativos para a Contratante.

Ivlulta
(incidente sobre o valor total estimativo do contrato).

3 o/o
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Item Tipificação Grau da
lnÍração lncidência

1 Atrasar o início da prestação de serviços. I

A cada 15 (quinze) minutos
de atraso, limitados a 30
minutos. Após esse prazo,
será considerado como
serviço não executado.

2
Suspender ou interromper a execução do objeto,
salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

I Por ocorrência

Não executar o serviço previsto, sem motivo
justificado. 3 Por ocorrência.

4
Não cumprir dêterminaÇão formal da
fiscalização, inclusive instrução complementar.

2 Por ocorrência.

í6.2.3. It/ulta compensatória de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total estimativo
da contratação, no caso de inexecução total do objeto.

í6.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida, ou se for o caso, sobre o valor remanescente da
obrigação.

í 6.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos.

16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

í6.3. A aplicação de multa não impede que a AdministraÇão rescinda unilateralmente a

carta-contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

16.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

í6.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de '1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de

1999.

í6.6. A autoridade competente, na aplicaçáo das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

fr
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í6.7.í. Caso a Contratante determine, a multa devêrá ser recolhida no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

í6.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. DO PAGAMENTO

17.'| , O pagamento será êfetuado com base nos serviços efetivamente executados e
medidos, e de acordo com a proposta comercial apresentada pela Contratada.

í7.2. O pagamento será efetuado pela Contratante, mensalmente à Contratada, no prazo de
5 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de S (cinco) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.

í 7.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

í 7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista nâ legislação
aplicável.

í 7.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

í7.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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í6.7. O valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à
Contratada, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou o valor da
multa seja superior a estes.
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EÍr/=lxNxVP,sendo:
Elv'l = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001643g, assim apurado:
1= (rx) l= (6/100)/365 t=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

18. DA GARANTTA DE EXECUÇÃO

18.í. Não havêrá exigência de garantia contratual da execução, em face do disposto no
"caput" do artigo 56 da Lei Federal n." 8.666/í993 e suas alteraçóes.

19. DA LEGTSLAÇÃO APLTCÁVEL

19.í. Aplicam-se à execução do presente instrumento a Lei n.o g.666, de 21 de junho de
1993, e demais normas legais pertinentes.

20. DOS CASOS OMISSOS

20.1. os casos omissos serão decididos pela contrante, segundo as disposições contidas na
Lei n.o 8.666/93 e dêmais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposiçóes contidas na Lei n.o 8.078, de 1990 - código de Defesa do consumidor - e normas
e princípios gerais dos contratos.

2r. DO FORO

2í.1. E competente o foro da Justiça Federal - seção Judiciária do Estado do Rio Grande
do sul, em Porto Alegre/RS, para dirimir dúvidas ou sanar litígios que porventura surgirem
entre as partes, por motivo deste ato.

Esta carta-contrato, lavrada em 2 (duas) vias de igual teor e forma, produzirá seus efeitos de
direito após assinada pelas partes.

Porto Alegre, de maio de 2022.
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MÁRCIO SCHUCH SILVEIR^A
Presidente
CRCRS
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DE ACORDO

Como representante legal da empresa Renan Kayser Vargas, CNPJ n." 24.514.3771O001-
27, estabelecida na Rua Carlos Gomes, n.o 78, Bairro Harmonia, em Canoas-RS, neste ato
representada pelo Sr. Renan Kayser Vargas, CPF n.o 011 .042.260-06, declara aceitar as
condições estabelecidas nesta carta-contrato e na proposta de preços que esta se vincula.

RENA KAY VARGAS
CPF n." 011.042.260-06

Representante Legal

Administrativo: RuaCutemberg, 15.l - andares ll', l3'e l4' - Bairro Petrópolis - PoÍto Alegre/RS - CEP: 91310-010
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Telefone: (5 I ) 32 54-9400
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Porto Alegre, de maio de 2022.


