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1. JUslFrcATrvAS DA NEcESSIDADE olaeursrÇÃo:
Justifica-se a contratação de empresa especializada de prestação de serviços de

adequaçôes elétricas, pois é necessário realizar a alteração da êstrutura elétrica da sede da
Baronesa da rede trifásica para rede bifásica, o que necessita de adequações na estrutura
existente e instalação de novos circuitos elétricos. De forma a conseguir, sem risco de
interrupção de serviços básicos, manter o sistema de segurança pâtrimonial, e estruturâ
elétrica básica utilizando-se de equipamentos eletroeletrônicos e instalações elétricas.

2. Especificaçõês e guantitativos da aquisição:
lnstalação de poste de 7 metros de acordo com as especificaçôes RIC - CEE, dêsligamento

da alimentação atual(trifásico), adequação da rede elétrica existente para o padrão de baixa
tensão(bifásico) e testagem da estrutura elétrica.

3. Previsão de data e local do serviço:
Sêde da Baronesa - Rua Baronesa do Gravataí, No 471 - Menino Deus - Porto

cEP 90í60-070.
Previsão da aquisição em 1Ol2O20-

re-RS -

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitante: Gerência Operacional

Responsável pela Demanda: Alexandre Fabretti Minor Matrícula:38168

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

Objeto: Adequações de instalaÇões elétricas para a sede da baronesa

Projêto 5008 - Modernização e Manutenção da Estrutura Física

Conta Contábil 6.3.1 .3.02.01 .030 - Manutenção e Conservação dos Bens lmóveis

Valor Estimado R$ 7.000,00
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
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4. lndicação dos membros da equipe de planejamento e o respo I pela fiscalização.

PLANEJAMENTO: FISCAL DA CO o:

" 
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Felipe da Silva Nunes
Auxiliar Operacional

A Fabretti Minor
Operacional

Seção de Compras e Suprimentos

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar roceéso administrativo para
aquisição/contratação do objeto.

RJ,OALDO BA
Coordenador da Seção s e SuprlmenÍos
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Con NA RCIA LOP
Presidente do CRCRS
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Porto Alegre, 08 de outubro de 2020.
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PROPOSTA 33-2OB

Poa 1317012020

Título: instalação de energia elétrica trifásica, revisão
de circuitos e alteração de nível de tensão.

Prezado (a) Senhor (a):

Apresentamo-lhes a seguir nossa proposta 33-208 para fornecime'nto de

mão-de-obra elétrica para montagem do serviço, conforme citado.

Esperando ter atendido o solicitado, colocamo-nos à sua inteira disposição

para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamcnto

Andcrsorr Alencastro Muller

A&M Soluções cm scrviços con.r eletricidade
Rua Honório Silveira Dias 838 AP:101

CNPJ: 20.BBB, 1 18/0001-0s

Fone:S] 98221676, 51 35167676

E-mail: aem.eletrica«ryahoo,com.br
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Soluções em lcos eüm eletrieidade
PROPOSTA 33.208

1. OBJETTVO:
A presente proposta visa informar escopo, preço e prazo paÍa fornecimento de

mão-de-obra de montagem e instalação elétrica e logica.

2. ESCOPO DE PROJETO E MONTAGEM
Os serviços provistos são os seguintes:

. Levantamento geral dos circuitos existentes.

. Instalação de poste padrão de entrada de energia trifásico conforme
regulamento de instalações elétricas da concessionaria.

. Instalação e ligação de condutor tipo multiplex entre o poste padrão e
parede do imóvel.

o Montagem de encaminhamento em eletrocuto pelo muro do
estacionamento até a subestação existente.

. Passagem de condutor em cobre de entre a parede do imóvel e a subestação

através do eletroduto montado.
. Desconexão dos disjuntores de alimentação do térreo dosbarramentos do

Quadro geral de baixa tcnsão.
. Interligação dos condutores em cobre com os condutores multiplexados

através de conector adequado.
. Ligação dos condtttores de cobre nos disjuntores de alimentação do térreo e

iluminação externa.
. Energização dos circuitos.
. Revisão cle quadro elétrico e verificação de cargas dos circuitos individuais

no pródio novo.
. Alteraçào no nívt'l clc'tensão de tomada elótrica no prédio novo.
. Testes

A&M Soluçôc.s em serviços com eletricidade
Rrra Honrírio Silveira Dias 838 AP:101

CNPJ: zo. aaa. r rBlooo 1-os

Fone:51 9ii221676, 57 35167676

E-nrai l: aem-eletrica(aryahoo.com.br
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§oluçõcs e!11 lÇ0§ ÇCI m eletrieielade
PROPOSTA 33-2OB

3. CONDIÇOES COMERCIAIS

F O valor correspondente a nrão de obra e cle R$ 1.495,00 (Um mil
quatrocentos e noventa e cinco reais)

) O valor correspondente a Materiais é dc R$ 4.967,00 (Quatro mil
novecentos e sessenta e sete reais).

A&M Soluções om serviços conr clctriciclade
Rua Honório Silveira Dias U38 AP:101

CNPJ: 20.888.1 1Bl0001 0s

Fone:51 98221676, 57 35161676

E-mail: aem.eletricaía,yahço.cont.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controlê OrçamentáÍio
NOTA DE RESERVA ORçAMENTÁRIA Fle.39

Data : 16.10 2020

Hora : 14116

a q - a.c

Número da ReseÍva Ano do Exe.cício Datâ da Reservâ Processo

655 2024 16.10.2020 7 4-24

Conta de Dêspêsa DescÍição da Conta Projeto SubProieto

6.3.1 .3.02.01 .030 MANUTENÇÀo E coNsERV. Dos sENs
rMóvErs

soo8-MoDERNTzAÇÃo E

Histórico da Reserva Valor Total da Resewa

6.462,00

ADEQUÂÇÓES DE INSTALAÇÓES ELETRICAS NA SEDE Do cRcRS SITUADA NA RUA
BARoNESA Do GRAVATAÍ. 471 EM PoRTo ALEGRE

Valor poÍ Extenso

Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Vâlôr dêstâ Resênâ Saldo Atual

205.000,00 120.287,99 6.462,00 78.250,01

Íolâl Exêcutado Total a Executar Finalizado

0,00 6 462 00 NAO

16 de Outubro de 2020

MÂRCOs PIRES

cRcRs BA 1703r/O

ORDENADOR DA OESPESA
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CONS€IIIO REGIONA! D€CONTÁBIUDADE
FAZENDO Ldr{l§

Porto Alegre, í6 de outubro de 2020

A Presidente do CRCRS

Contadora ANA rÉncn L. RoDRtcuES

Sr.a Presidente:

Conforme disposto, apresentamos para sua apreciação, as propostas abaixo

especificadas no quadro demonstrativo, obtidas em consultas a empresas, visando as

adequações de instalaçôes elétricas para o imóvel da baronesa.

VALOR TOTAL

A&M Soluções em serviços com eletricidade R$ 6.462,00

R$ 7.700,00Alta Voltagem

RS 12.690,00

A empresa DAIANI HOTT KORZANOWSKI(A&M soluções em serviços com

eletricidadê), CNPJ: 20.888.í í 8/0001-05, orçou o produto pelo valor total de R$ 6.462,00

(seis mil quatrocêntos e sessenta e dois reais), sendo este menor valor obtido, em

consulta ao mercado.

Em análise, identiÍicamos que o valor médio referencial obtido através de Portal de

Compras Governamentais (Comprasnet), encontra-se inferior ao obtido como menor

orçamento válido, para prestação do serviço solicitado no objeto do Projeto Básico,

conforme segue, em apreciação ao seu valor total:

Empresa com Menor Orçamento válido Preço Médio Referencial

R$ 6.807,69R$ 6.462,00L

Rua Cutemberg, n." I 5l - Petrópolis - Porto Alegre-RS - CEP 9.l310 010
Telefone: (51) 3254-9400 Fax: (51) 3254 9420

crcrs@cÍcrs.org.br -www.crcrs.org.br

FIs.
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EMPRESA

AEL Assistência elétrica

Todavia o valor apurado foi o menor preço obtido pela consulta aos fornecedores

locais, e a diferença é pouco representativa. Dessa forma, consideramos suprida a

necessidade de justificativa de preços, conforme instruída pela lN n.o 73l2O2O - SG/ME,

salientando que foram obtidos valores para serviço semelhante a demanda requerida, em

pesquisa no site de compras governamentais, para fins de comparabilidade com os preÇos

obtrdos na pesquisa com os fornecedores regionais.
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.ONSELNO RTGPNÂL DE ColJTÀAllx)ÀD€
Do RO G&ÂN[X DO sUL

FAZENDO MAI§

lnformamos a V. S. a, finalmente, que o valor da contratação se encontra dentro do

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

À consideração superior.

OALDO RROS DA SILVA

Coordenador da de Compras e Suprimentos

DE ACOR Aprovo a ção.

ALEXANDRE

Gerente da Divi

ETTIMINOR

Operaciona Presidente do CRCRS

Rua Gutemberg, n.'l5l - Petrópolis - Porto Alegre RS - CEP 91310-010
Telefone: (51)3254-9400 Fax: (51) 3254-9420

crc rs@crcrs.o rg. b r www.c rcrs.org. br
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