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NÚMERO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 
116 

NÚMERO DO PROCESSO E MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 

SETOR SOLICITANTE Gerência Administrativa e Financeira 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

Contratação de serviços de engenharia, 
objetivando alteração de projetos executivos de 
engenharia, relativos ao projeto de sistema de 
climatização, constituído de ar condicionado, 
ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto 
e memorial técnico, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede 
do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio 
existente e unificação de áreas das duas 
edificações, sob coordenação de profissional a ser 
indicado pelo CRCMG. 

DATA DE INÍCIO DO PROCESSO 10/5/2022 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - 

VOLUME - 

 PE-002/AF 

 

 



  

 

PE-002/AF 
19/11/2020 

 

 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Setor requisitante: Assessoria da Presidência / Gerência Administrativa e Financeira 

Responsável pela formalização da demanda: Thais Soares Donato / Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Data do pedido: 6/5/2022 Matrícula: 510 / 480 

Descrição da necessidade de contratação 

Alteração de projetos executivos de engenharia, relativos ao projeto de sistema de climatização, constituído de ar 
condicionado, ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 
unificação de áreas das duas edificações. 

Justificativa da necessidade de contratação considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto compreende “a 
prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas 
no Município de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, 
contemplando duas fases de implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do Conselho, 
desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real 
necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG se viu 
obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que impactou os 
resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na arrecadação e um aumento do 
percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução de registros profissionais ativos foi 
negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, médio e 
longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter sua eficiência 
orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi ocasionado pela economia de 
recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada pelo Conselho 
Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste apenas na construção de um 
auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção 
mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de 
uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços 
que já não se fazem mais necessários no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, 
como forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em engenharia e 
arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares executivos de construção 
do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das 
duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 

Quantidade de serviço ou material 

Contratação de um profissional habilitado para proceder as alterações em todos os projetos complementares 
executivos de sua autoria. 

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou entregue o material 

 18/5/2022 Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e MARIA APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/JTZWX-

5XQTY-5NZ4W-R8LPL
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PG-001/AQ 
REV CIRC 001/2015 

Indicar funcionário para compor a equipe de planejamento da contratação 

Thais Soares Donato 

Indicar o fiscal técnico do contrato 

Thais Soares Donato 

Indicar o fiscal substituto 

Izaias Ângelo Gomes 

 
 
 

Validação do responsável pelo setor requisitante: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo. Encaminhe-se à Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) para prosseguimento: 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e MARIA APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/JTZWX-

5XQTY-5NZ4W-R8LPL

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 10/05/2022 09:47:25 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 06/05/2022 15:50:23 -03:00

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 10/05/2022 10:14:43 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: JTZWX-5XQTY-5NZ4W-R8LPL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 06/05/2022

15:50

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 10/05/2022 09:47 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

lTx4jMVY5TKi3LxHY4MKWQRh7TUJ1LSd2uJY09bU/e8=
SHA-256

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em

10/05/2022 10:14

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/JTZWX-5XQTY-5NZ4W-R8LPL

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 

Setor Requisitante 
Presidência do CRCMG / Gerência Administrativa e 
Financeira - GEADF 

Responsável Pela Demanda Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Equipe de Planejamento 
• Thais Soares Donato 
• Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
• Izaias Ângelo Gomes 

 
1. Necessidade da Contratação  
Alterações dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas 
edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 
2. Justificativa da necessidade da contratação 
 
Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo 
objeto compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos 
complementares executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede 
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização 
do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de 
Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, 
contemplando duas fases de implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional 
do Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos 
referentes à construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, 
motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados 
inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o 
CRCMG se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico 
nacional, que impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma 
queda na arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, 
o índice de evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 
2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em 
curto, médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu 
manter sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também 
foi ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações 
adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, 
aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá 
de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não 
se fazem mais necessários no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de 
reuniões, como forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da 
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revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a 
aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 
3. Referência aos instrumentos de planejamento do CRCMG  
 
A contratação está alinhada às diretrizes do Plano de Trabalho de 2021: 
 
Projeto: 5007 – Aquisição, construção, instalação e reforma da sede e subsede. 
 
Justificativa: adquirir/manter a sede/subsede, em condições que garantam adequado atendimento 
aos profissionais da contabilidade e à sociedade em geral. 
 
Objetivos: adquirir, ampliar ou reformar a edificação predial para adequar as instalações ás 
necessidades operacionais. 
 
Conta contábil: 6.3.2.1.01.01.001 - obras e instalações. 
 
4. Requisitos da Contratação  
A solução compreende execução de serviços de alteração dos projetos complementares executivos 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de 
Bombeiros, considerando: 
 
As alterações dos projetos visam diminuir a área construtiva do novo prédio, por meio da supressão 
de um pavimento e adequação dos demais pavimentos. 
 
Na adequação do projeto, serão mantidos os espaços mais relevantes, indispensáveis ao 
atendimento das necessidades da Entidade. 
 
As informações e requisitos detalhados, acerca das alterações a serem implementadas nos projetos, 
encontram-se descritas nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e no projeto arquitetônico já 
adequado à nova concepção. 
 
Os serviços de devem compreender duas fases de implementação, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de 

dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
a Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML 

e cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro 
pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos 
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os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação 

com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo 

a pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

Endereços:  
 
Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
 
Abaixo a relação de projetos e serviços a serem elaborados para cada fase de implementação: 
 

PROJETOS E SERVIÇOS DA 1º FASE – NOVO PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO 

ACM 

ACÚSTICA 

ALARME 

ARQUITETURA 

ÁUDIO E VÍDEO 

BRISE 

CABEAMENTO CFTV 

CADERNO DE ENCARGOS 

CLIMATIZAÇÃO  

COMPATILIZAÇÃO 

DRENAGEM 

ELÉTRICA 

ESQUADRIAS 

ESTRUTURAL (ARRIMO/ELEVADORES/FUNDAÇÃO/GERAL) 

HIDROSSANITÁRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

INCÊNDIO 

IRRIGAÇÃO 

LUMINOTÉCNICO 

PAISAGISMO 

PELE DE VIDRO 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

SPDA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 

ACM 

ACÚSTICA 

ALARME 

ARQUITETURA 

ÁUDIO E VÍDEO 

BRISE 

CABEAMENTO CFTV 

CADERNO DE ENCARGOS 

CLIMATIZAÇÃO  

COMPATILIZAÇÃO 

DRENAGEM 

ELETRICA 

ESQUADRIAS 

ESTRUTURAL (LAJES UNIFICAÇÃO/PELE DE VIDRO) 

HIDROSSANITÁRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

INCÊNDIO 

LUMINOTÉCNICO 

PAISAGISMO 

PELE DE VIDRO 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

SPDA 

PRESSURIZAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
• Deverá haver um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno 

conhecimento dos projetos, o qual ficará encarregado da coordenação geral desde o início dos 
trabalhos de elaboração do Projeto e deverá garantir o cumprimento dos prazos estipulados e 
a perfeita compatibilização entre os diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, 
superestrutura e complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  
 

• O Coordenador será responsável pela interlocução com os representantes do CRCMG para 
esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações, definições e entregas das fases dos 
projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais 
da equipe que elaborará os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento 
multidisciplinar na elaboração dos projetos complementares. 

 
• O Coordenador deverá participar de reuniões semanais a serem realizadas de forma virtual ou 

presencial na sede do CRCMG, conforme definição do CRCMG. 
 
• Além dos projetos, o responsável técnico deverá elaborar e entregar ao CRCMG: 

o Memoriais descritivos de cada projeto com memória de cálculo onde serão apresentados 
todos os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 
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o Caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações e 
normas de execução de todos os projetos; 

 
• Os Projetos deverão ser harmonizados, sem conflitos entre os diversos projetos, contemplando 

as facilidades de acesso para inspeção e manutenção dos sistemas e a integração com a 
edificação existente da sede anexa. 

 
• Todos os projetos concebidos para uma determinada edificação ou conjunto arquitetônico 

devem estar compatibilizados entre si de forma que a execução de cada um seja feita sem 
comprometer ou mesmo alterar a concepção de outro. 

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• O CRCMG disponibilizará o levantamento planialtimétrico e as sondagens do terreno, e os 

profissionais responsáveis pelos projetos, deverão avaliar as soluções técnicas viáveis, as 
suas características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a 
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio 
existente no terreno e a nova edificação. Deverão atender às exigências legais, técnicas, 
econômicas e ao adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhança.  

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os 
mesmos indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica 

 
• Além de todos os projetos, os contratados deverão entregar relatório técnico, com o memorial 

descritivo dos sistemas e componentes com memória de cálculo onde serão apresentados 
todos os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

 
• Os projetos que dependem de aprovação de órgão fiscalizador ou concessionária (CBMMG, 

CEMIG e etc.) somente serão considerados aceitos pelo CRCMG e os pagamentos 
correspondentes, somente serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, do 
respectivo comprovante de aprovação. 

 
• Dentro do prazo pactuado para entrega dos projetos e serviços, o responsável técnico  deverá 

apresentar a comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de 
entrada dos projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador 
responsável. 

 
 
5. Normativos específicos que disciplinam os serviços a serem contratados 
 

• Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

• Resolução Confea nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, dispõe sobre o registro de 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• Resolução Confea nº 1.116, de 26 de abril de 2019, que estabelece que as obras e os 
serviços no âmbito da Engenharia e da Agronomia são classificados como serviços técnicos 
especializados. 

• Resolução Confea nº 1.029, de 17 de dezembro de 2010, que estabelece normas para o 
registro de obras intelectuais no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- Confea. 
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6. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 
que lhe dão suporte. 
Os serviços a serem contratados deverão compreender a alteração de todos os projetos 
complementares executivos do prédio que integrará a sede do CRCMG e da revitalização do edifício 
já existente, abrangendo as 1ª e 2ª fases de execução, conforme descrito no item 4 – Requisitos da 
Contratação. 
 
 
7. Análise da contratação anterior 
Os projetos complementares executivos originais foram elaborados pela empresa F&F 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME. O objeto foi parcialmente entregue em conformidade 
com as especificações estipuladas no contrato celebrado entre as partes, ficando pendente o 
recebimento dos projetos elétricos que até a presente data, não haviam sido aprovados na entidade 
competente. Além disso houveram diversos atrasos e recorrentes pedidos de correção dos projetos, 
o que dilatou consideravelmente o prazo de entrega inicialmente previsto, bem como acarretou a 
aplicação de sanções à contratada. 
 
Contudo, conforme já relatado nestes estudos, foi constatada a necessidade de revisão dos projetos 
iniciais com vistas à redução da área total a ser construída, considerando a supressão de um 
pavimento e de adequação dos demais, em observância a atual necessidade do Conselho e, por 
isso, será necessário contratar os autores dos projetos (detentores dos direitos autorais, nos termos 
da legislação e normativos vigentes) para procederem as devidas alterações dos mesmos..   
 
8. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 
Tanto a elaboração quanto a alteração dos projetos complementares executivos podem ser 
executados por profissionais arquitetos ou engenheiros, que estejam devidamente habilitados, 
conforme dispõe a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, respectivamente, no que se refere ao exercício de cada profissão.  
 
Todavia, considerando as disposições legais e regulamentares, no que se refere ao reconhecimento 
da preservação dos direitos dos autores de projetos de engenharia e arquitetura, as alterações 
correspondentes deverão ser procedidas pelos engenheiros e arquitetos que elaboraram os 
respectivos projetos originais, sendo cabível, no entanto, a contratação de terceiro habilitado à 
execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto original ou nos casos de 
impedimento ou recusa em realizar as alterações.  
 
Tendo em vista que a empresa responsável pela elaboração dos projetos complementares originais 
está impossibilitada de contratar com a administração pública, em razão da falta de comprovação 
da regularidade trabalhista, será necessário realizar a contratação direta de cada um dos autores 
dos projetos, ou, caso estes não tenham interesse ou disponibilidade, de outros profissionais 
habilitados. 
 
9. Definição do método para estimativas de preços ou dos meios de previsão de preços 
referenciais 
Considerando a inviabilidade de competição a qual justifica a instrução do presente processo na 
modalidade inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da  Lei nº 8.666/1993, para verificar a 
compatibilidade dos preços propostos pelos profissionais para alteração dos projetos de sua autoria, 
o CRCMG se baseará nos parâmetros previstos na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 
2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 
a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, sendo: 

 
a) Solicitar documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados 

pelo futuro contratado, emitidos no período de até 1 (um) ano; 
 

b) Buscar tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos de domínio amplo. 
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10. Descrição da solução como um todo 
A solução como um todo, conforme já tratado nesses Estudos Preliminares, refere-se à execução 
de serviços prestados por profissional arquiteto ou engenheiro, devidamente habilitado, visando à 
alteração dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas 
edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros, considerando a supressão 
de um pavimento e a adequação dos demais, de acordo com a nova concepção idealizada, cujos 
requisitos encontram-se detalhados nos anteprojetos elaborados pelo CRCMG, bem como no 
projeto arquitetônico já ajustado à atual e efetiva necessidade da Entidade e aprovado na Prefeitura 
de Belo Horizonte. 
 
11. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a 
individualização do objeto 
Considerando a inviabilidade de contratação da empresa responsável pela elaboração dos projetos 
originais, Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, em razão da falta de comprovação da 
regularidade trabalhista, será necessário realizar a contratação individualizada de cada um dos 
autores dos projetos, os quais atuaram junto à referida empresa em disciplinas diversas, de acordo 
com sua área de atuação. Ou seja, a solução deverá ser executada de forma parcelada, tendo em 
vista a necessidade de manutenção da integridade e dos direitos autorais de cada projeto. 
 
12. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis 
Por meio dos serviços de alteração dos projetos de engenharia e arquitetura referentes ao novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, pretende-se adequar a área a ser construída com a atual 
necessidade da Entidade, de forma a otimizar a estrutura predial, racionalizar recursos e satisfazer 
à consecução de suas finalidades institucionais, logísticas e administrativas.  
 
Como resultado concreto, aponta-se que haverá menor dispêndio de recursos com a construção, 
assim como em relação aos gastos com a manutenção da nova estrutura e de mobilização de mão 
de obra efetiva do próprio CRCMG e de funcionários terceirizados. 
 
Conforme já consignado no Processo Interno nº 015/2021, o custo estimado total da obra, de acordo 
com a planilha orçamentária elaborada pela empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Ltda, 
com data base de abril/2020, era de R$24.985.050,41 (vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta 
e cinco mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos). Com a alteração dos projetos visando a 
redução da área a ser construída, estima-se uma redução de aproximadamente R$2.735.000,00 
(dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais), que corresponde a cerca de 18% do custo 
estimado para a 1ª etapa de execução da obra (construção do novo prédio) e 11%, se considerado 
o custo total estimado para as duas etapas (construção do novo prédio e integração com o edifício 
existente). 
 
Nota-se, portanto, que a alteração dos projetos complementares executivos, relativo à construção 
do novo prédio, resultará em considerável economia de recursos destinados à obra, assim como, 
de forma mais perene, com as atividades de manutenção predial, logística e mobilização de pessoal. 
 
13. Providências para adequação do ambiente do órgão 
Não se aplica. 
 
14. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
Não se aplica. 
 
15. Declaração da viabilidade ou não da contratação 
Diante dos elementos consignados nestes estudos preliminares, a Equipe de Planejamento declara 
que as contratações de profissionais visando a alteração dos projetos complementares executivos 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações é viável, quanto aos aspectos de oportunidade, 
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conveniência e adequação aos instrumentos de planejamento do Conselho, tendo em vista que 
assegurará meios e recursos que proporcionarão o cumprimento de políticas e diretrizes da gestão. 
 
 
 
 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/04/2022 18:53:22 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 19/04/2022 10:56:48 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 25/04/2022 11:11:06 -03:00
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MAPA DE RISCOS 

Objeto Alterações dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do 
edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 

Equipe de Planejamento 
Thais Soares Donato 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Izaias Ângelo Gomes 

FASE DA ANÁLISE 
(X) Planejamento da contratação 
(  ) Seleção do fornecedor 
(  ) Execução do Contrato 

Nº Risco Consequência Tipo 

Avaliação Estratégia para eliminar ou minimizar 
a ocorrência do risco 

Estratégia de contingência caso o 
risco se concretize 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA
 

C
LA

S
S

E
 

Ação Responsável Ação Responsável 

1 

Enquadramento inadequado 
do processo entre as 

modalidades de contratação 
previstas na legislação. 

Constatação de 
Irregularidade do processo 
pela auditoria ou órgãos de 

controle. Anulação do 
processo de contratação. 

Interno 3 1 1 3 

Estudo aprofundado da 
legislação pertinente e 

apresentação do 
embasamento legal 

que orientou a decisão 
nos autos do Processo; 

Submissão do 
processo para análise 
e emissão de parecer 
jurídico; Avaliação da 
Controladoria Interna; 

Gerência 
Administrativa 
e Financeira 

Refazer o processo de 
contratação e adotar 

as providências 
necessárias para 

tornar nulo todos os 
atos relativos ao 

processo condenado. 

Presidência / 
Gerência 

Administrativa 
e Financeira 
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A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento 
Geral PG-007/SQ – Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG 
nº 132/2017, bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017. 
 
 
Abrangência:  
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado. 
2: Adjacente - Afeta mais de um processo. 
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Frequência: 
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena. 
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional. 
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes. 
 
Severidade:  
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo. 
2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos. 
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos. 
 
Classificação do risco  
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA. 
 
A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial. 
 
A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo: 
 
Resultado de 1 a 4: Risco tolerável. 
Resultado de 6 a 12: Risco moderado. 
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Resultado de 18 a 27: Risco crítico. 
 
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados. 
 
Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são 
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor. 
 
Tratamento do risco: 
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras: 
a) aceitar o risco; 
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade; 
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco. 
 
 
 
 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/04/2022 18:21:20 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 20/04/2022 16:34:54 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 25/04/2022 11:10:53 -03:00
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.1. Presidência / Gerência Administrativa e Financeira. 
 

2.1. A solução compreende a execução de serviços de engenharia, de natureza não continuada, 
objetivando alteração de projetos executivos de engenharia, relativos ao projeto de sistema de 
climatização, constituído de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e 
memorial técnico, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
incluindo a revitalização do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob 
coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG. 
 
As alterações dos projetos visam diminuir a área construtiva do novo prédio, por meio da supressão de 
um pavimento e adequação dos demais pavimentos. 
 
Na adequação do projeto, serão mantidos os espaços mais relevantes, indispensáveis ao atendimento 
das necessidades da Entidade. 
 
As informações e requisitos detalhados, acerca das alterações a serem implementadas nos projetos, 
encontram-se descritas nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e no projeto arquitetônico já 
adequado à nova concepção. 
 

Os serviços de devem compreender duas fases de implementação, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de dois 

pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML e 

cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro pavimento 
/ térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos os prédios, 
para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação com 

o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo a 

pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

ITEM 1 - SETOR SOLICITANTE 

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-

2ZYP5-RR87Q
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Endereços:  
 
Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Abaixo a relação de projetos e serviços a serem elaborados para cada fase de implementação: 
 

PROJETOS E SERVIÇOS DA 1º FASE – NOVO PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

Ar condicionado 

Ventilação 

Exaustão mecânica 
  
 

PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

Ar condicionado 

Ventilação 

Exaustão mecânica 
 
• O profissional deverá atuar sob a coordenação do coordenador de projetos, profissional a ser 

indicado pelo CRCMG, o qual terá pleno conhecimento dos projetos, que ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração e da perfeita compatibilização entre 
os diversos projetos complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  
 

• Além dos projetos, o responsável técnico deverá elaborar e entregar ao CRCMG: 
o Memoriais descritivos de cada projeto com memória de cálculo onde serão apresentados todos 

os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e dimensionamento 
dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

o Caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações e normas 
de execução de todos os projetos; 

 
• Os projetos deverão ser harmonizados, ou seja, sem conflitos com os demais, devendo contemplar 

as facilidades de acesso para inspeção e manutenção dos sistemas. 
 
• Todos os projetos concebidos para uma determinada edificação ou conjunto arquitetônico devem 

estar compatibilizados entre si de forma que a execução de cada um seja feita sem comprometer 
ou mesmo alterar a concepção de outro. 

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• O CRCMG disponibilizará o levantamento planialtimétrico e as sondagens do terreno, e os 

profissionais responsáveis pelos projetos, deverão avaliar as soluções técnicas viáveis, as suas 
características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem 
atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio existente no 
terreno e a nova edificação. Deverão atender às exigências legais, técnicas, econômicas e ao 
adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhança.  

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-

2ZYP5-RR87Q
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indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica. 
 
• Além de todos os projetos, os contratados deverão entregar relatório técnico, com o memorial 

descritivo dos sistemas e componentes com memória de cálculo onde serão apresentados todos 
os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e dimensionamento 
dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

 
• Os projetos que dependem de aprovação de órgão fiscalizador ou concessionária (CBMMG, CEMIG 

e etc.) somente serão considerados aceitos pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, 
somente serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, do respectivo comprovante de 
aprovação. 

 
• Dentro do prazo pactuado para entrega dos projetos e serviços, o responsável técnico deverá 

apresentar a comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de 
entrada dos projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador 
responsável. 
 

• Durante a execução da obra, a Contratada, deverá realizar até 5 (cinco) visitas ao local, mediante 
solicitação do CRCMG, o custeio das despesas de deslocamento e estadia correrão por conta do 
Conselho. 
 

• Ainda durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução 
dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, ficará a licitante 
obrigada a proceder as correções necessárias, sem custo para o CRCMG.  
 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto 
compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares 
executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua 
Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do 
Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho 
Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG 
se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na 
arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de 
evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 
2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, 
médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi 
ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, 
uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o 
número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-

2ZYP5-RR87Q

19



 
 
 

4 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 
 

realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários 
no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma de reduzir custos 
de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo 
de Bombeiros. 

5.1. Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da assinatura do contrato, compreendendo os seguintes elementos: 
 
a) comunicação escrita da conclusão dos serviços, contendo a relação completa dos documentos 

entregues; 
b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, assinadas 

pelos respectivos responsáveis técnicos; 
c) Memoriais descritivos de cada projeto; 
d) disponibilização de todas as plantas e documentos complementares, em arquivos digitais editáveis 

e não editáveis (PDF), organizados em pastas, por meio de link de sistema de armazenamento em 
nuvem, enviado por e-mail. 

 
5.2. A análise e aprovação dos projetos e documentos complementares serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
5.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a necessidade de 
alguma alteração e/ou correção nos estudos preliminares entregues, deverá a contratada, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os 
projetos e documentos complementares, com as devidas alterações e/ou correções.   
 
5.4. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada deverá apresentar a 
comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de entrada dos projetos 
para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador responsável. Esses projetos 
somente serão aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, somente serão efetuados, 
após a apresentação, pela contratada, da aprovação definitiva na concessionária ou no Corpo de 
Bombeiros. 
 
5.5. A aceitação definitiva dos projetos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da Contratante, 
posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos projetos elaborados. 
 

6.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da própria contratada. 
 
6.2. Poderão ser solicitadas pelo CRCMG reuniões, na forma remota, pela internet, em datas designadas 
pelo Conselho.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 

ITEM 4 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo: 321 Projeto: 5007 Conta contábil:  6.3.2.1.01.01.001 

ITEM 5 – PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE ENTREGA DO OBJETO 

ITEM 6 – LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO MATERIAL 

ITEM 7 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

ITEM 8 – TIPO DE LICITAÇÃO  
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9.1. Não se aplica. 
 

10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que realizar o 
atesto da execução do objeto.  
 
11.1.1. O atesto da execução do objeto somente ocorrerá após a aprovação do projeto junto aos órgãos 
e entidades competentes.  
 
11.1.2. O pagamento será feito por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 
 
11.1.3. Sobre o total do pagamento, serão descontados os encargos relativos ao INSS, ao ISS e ao 
IRRF, se aplicáveis. 
 
11.1.4. Caso a CONTRATADA  tenha retenção de INSS ou de IRPF de outra fonte, deverá apresentar 
os comprovantes de pagamentos da fonte pagadora ou declaração, sob as penas da lei, de que é 
segurado empregado, constando valor sobre o qual é descontada a contribuição para o INSS ou IRPF, 
naquela atividade, ou que a remuneração recebida atingiu o limite máximo do salário contribuição, 
identificando com a razão social e o nº do CNPJ da empresa ou empresas, referente à competência 
anterior ao da prestação dos serviços. 
  
11.1.5. A não comprovação do estipulado no item 4.1.4 acarretará o desconto previdenciário de 11% 
sobre o valor do pagamento.  
 
11.2. Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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. 
 
11.4. 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: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

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

 
11.5.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as partes é 
fixo e irreajustável. 
 

Não se aplica. 
 

13. O contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
14.1.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
14.1.3. Multa de:  
14.1.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar, nessa hipótese, 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
 
14.1.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
14.1.3.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
14.1.3.3. 3% (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
contratação, em caso de descumprimento de obrigações assumidas, por ocorrência, conforme a 
gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo. 
 
14.2. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao Conselho. Sendo assim, as 
multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência 
administrativa. 
 
14.3. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa, no 
percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial de deveres de 
pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 
 
14.4. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer FALTAS LEVES ou pelo 
descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos aos objetivos da Administração, 
mas sem inviabilizar total ou parcialmente a execução dos serviços. 
  
14.5. As FALTAS GRAVES serão puníveis com a aplicação das penalidades de multa no percentual de 
10% (dez por cento), podendo ser aplicada cumulativamente as sanções de suspensão temporária do 
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou impedimento de 
licitar e contratar com órgãos e entidades da União, caracterizando-se pela recorrência de quaisquer 
FALTAS MÉDIAS ou pelo descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos 
relevantes aos objetivos da Administração, inviabilizando a execução da contratação em decorrência de 
conduta culposa ou dolosa da contratada. 
 
14.6. Afim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradações que tratam nos subitens acima, será 
utilizada a seguinte classificação: 
 

TIPO DE FALTA GRAVIDADE 

Veicular qualquer tipo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Conselho. LEVE 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, 
bem como de endereço comercial e de telefone de contato ou deixar de atualizá-los 
em caso de alteração. 

MÉDIA 

Prestar os serviços sem obedecer estritamente às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Contrato pactuado. 

GRAVE 

Prestar os serviços sem observância da legislação vigente e dos atos normativos 
emanados dos órgãos competentes pela regulamentação da atividade, objeto do 
contrato.  

GRAVE 

Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços estipulados neste Termo 
de Referência e no Contrato. 

GRAVE 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do 
Contrato, quanto à execução do objeto. 

GRAVE 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

GRAVE 

 
14.6.1. As faltas cometidas pela Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das ocorrências 
previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo Administrativo. 
 
14.7. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada, as multas 
referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos 
termos da legislação vigente. 
 
14.8. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente com as multas previstas no subitem 14.1.3. 
 
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do processo 
administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail. 
 
14.10. A autoridade competente, na aplicação 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. 
 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14.12. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

Não se aplica. 
 

16.1.  O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do artigo 10 do Decreto 
nº 9.507, de 2018. 
 
16.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

ITEM 15 – INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, SE FOR O CASO 

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou de vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.4. O Contrato será fiscalizado por funcionário do CRCMG, especialmente designado pela autoridade 
competente.  
 

17.1. Prestar os serviços, objeto deste Procedimento com zelo e diligência, cumprindo as leis e 
normativos pertinentes, atendendo integralmente a todas condições e especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência e observando sempre a melhor técnica aplicável. 
 
17.2. Entregar os serviços objeto desse Procedimento, obedecendo aos prazos estipulados no item 5 
deste Termo de Referência.    
 
17.3. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste procedimento, tais 
como materiais, equipamentos, alimentação, instalações, mão de obra e quaisquer outros que forem 
pertinentes ao cumprimento do objeto, em conformidade com este Termo de Referência. 
 
17.4. Providenciar, em conformidade com a legislação vigente, as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no 
CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário 
e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da 
Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 
17.5. Manter-se à disposição do CRCMG, para representá-la junto aos demais profissionais 
responsáveis pela elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e 
compatibilizações necessárias. 
 
17.6. Atuar em conjunto com o coordenador de projetos a ser indicado pelo CRCMG, o qual ficará 
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de alteração dos Projetos e da perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos complementares envolvidos. 
 
17.7. Participar de reuniões periódicas entre os representantes da Contratante e a equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos, a serem realizadas na forma remota, pela internet, em datas 
designadas pela Contratante.  
 

17.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 
 
17.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
17.10. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra norma 
referente à obra e a segurança pública. 
 
17.11. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
17.12. Realizar, durante a execução da obra, até 5(cinco) visitas ao local, mediante solicitação do 
CRCMG, bem como atender a todas às solicitações de esclarecimentos. 
 
17.12.1. As despesas de deslocamento e estadia para realização das visitas serão custeadas pelo 
CRCMG. 
 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.13. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
Procedimento, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
17.14. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as 
correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 
17.15. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação. 
 
17.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 
 
17.17. Submeter-se à fiscalização do CRCMG, na execução dos serviços, seguindo todas as 
orientações repassadas.  
 

18.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim como 
prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
 
18.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato. 
 
18.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do CRCMG 
designado como Fiscal do Contrato. 
 
18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
18.5. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
18.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 

19.1. Os serviços contratados poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e nos Anteprojetos, na proposta ou a legislação e normas 
vigentes que tratam da atividade, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado neste 
Termo de Referência, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
19.2. O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade e qualidade do serviço 
executado, mediante termo circunstanciado de recebimento. 
 
19.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
19.4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-

2ZYP5-RR87Q
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20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 

21.1. Não se aplica. 
 

22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela assessora da Presidência, Thais Soares 
Donato, e pela Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) em consonância com as disposições 
legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de 
exame e aprovação do Ordenador de Despesa do Conselho, e passará a integrar o processo 
administrativo formalizado visando à instauração do certame licitatório e a efetividade da contratação. 
 
22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ASSINATURA DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

Maio/2022 
 
 
 

DATA ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

Maio/2022 
 
 

DATA ASSINATURA DA PRESIDENTE DO CRCMG 

 
 

Maio/2022 
 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-

2ZYP5-RR87Q

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 10/05/2022 09:56:52 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 06/05/2022 17:12:44 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 10/05/2022 09:46:10 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: XJFYM-CVTWY-2ZYP5-RR87Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 06/05/2022

17:12

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 10/05/2022 09:46 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

h+hvwYWuVQ61OlhebucAklAnB2sF1sBNhJStMJpaixQ=
SHA-256

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 10/05/2022

09:56

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/XJFYM-CVTWY-2ZYP5-RR87Q

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:
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https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 17:51
Para: 'contato@consmara.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta para elaboração de projetos de engenharia
Anexos: DESCRITIVO PROJETOS DE ENGENHARIA.docx; CRCMG_RV01_01.pdf; 

CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Prezados, boa tarde! 
 
O CRCMG construirá um prédio anexo ao edifício onde está localizada sua sede atual e, por isso, 
vimos solicitar uma proposta para elaboração de projetos de engenharia, conforme descritivo e 
plantas do projeto arquitetônico, já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte, anexos. 
 
Solicitamos que na proposta sejam informados os valores individualizados de cada projeto. 
 
Caso precisem de mais informações e esclarecimentos para formulação da proposta, nos 
colocamos à disposição. 
 
Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 09:50
Para: 'comercial@projelet.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta para Elaboração de Projetos Executivos
Anexos: DESCRITIVO PROJETOS COMPLEMENTARES.docx; CRCMG_RV01_01.pdf; 

CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Prezado Bruno, bom dia! 
 
Conforme conversamos ontem, envio-lhe o descritivo dos serviços de engenharia e arquitetura a 
serem executados para o CRCMG objetivando a construção de um novo prédio e integração com 
o prédio da nossa atual sede. 
 
Anexo, também, os projetos arquitetônicos do novo prédio, já aprovados na Prefeitura de Belo 
Horizonte. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 17:40
Para: 'orcamento@encadprojetos.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta para elaboração de projetos de engenharia
Anexos: DESCRITIVO PROJETOS DE ENGENHARIA.docx; CRCMG_RV01_01.pdf; 

CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Prezados, boa tarde! 
 
O CRCMG pretende construir um prédio anexo ao edifício onde está localizada sua sede atual e, 
por isso, vimos solicitar uma proposta para elaboração de projetos de engenharia, conforme 
descritivo e plantas do projeto arquitetônico, já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte, anexos. 
 
Caso precisem de mais informações e esclarecimentos para formulação da proposta, nos 
colocamos à disposição. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 18:02
Para: 'fase3@fase3engenharia.com.br'; 'jania@fase3engenharia.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta para elaboração de projetos de engenharia
Anexos: DESCRITIVO PROJETOS DE ENGENHARIA.docx; CRCMG_RV01_01.pdf; 

CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Prezados, boa tarde! 
 
O CRCMG construirá um prédio anexo ao edifício onde está localizada sua sede atual e, por isso, 
vimos solicitar uma proposta para elaboração de projetos de engenharia, conforme descritivo e 
plantas do projeto arquitetônico, já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte, anexos. 
 
Solicitamos que na proposta sejam informados os valores individualizados de cada projeto. 
 
Caso precisem de mais informações e esclarecimentos para formulação da proposta, nos 
colocamos à disposição. 
 
Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Ana Carolina S Segantini <ana.segantini@projelet.com.br> em nome de Ana 
Carolina S Segantini

Enviado em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 16:00
Para: geadf@crcmg.org.br; Bruno Marciano - Projelet; Comercial
Assunto: RES: Pedido de Proposta para Elaboração de Projetos Executivos

Vinícius, boa tarde. 
 
Analisamos os documentos enviados e entendemos que este projeto foge do nosso foco de atuação e em 
função do porte não temos muita competividade comercial.  
 
Desse forma, preferimos declinar o pedido de proposta. 
 
Certos do seu entendimento, seguimos a disposição para futuras demandas.  
 
 
 
Atenciosamente,  
 

 

ANA CAROLINA S. SEGANTINI – ANALISTA COMERCIAL 
+55 (31) 9.8709-0286 | 2526-8318 
ana.segantini@projelet.com.br | www.projelet.com.br 
  
Av. Professor Mário Werneck, 434, Estoril – Belo Horizonte /MG 
Av. Brig. Faria Lima, 2369/1102 , Jardim Paulistano –  São Paulo/SP 

 

 
 
 

De: Vinícius Rosa - CRCMG [mailto:geadf@crcmg.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 12:14 
Para: Bruno Marciano - Projelet <bruno@projelet.com.br>; Comercial <comercial@projelet.com.br> 
Assunto: RES: Pedido de Proposta para Elaboração de Projetos Executivos 
 
Boa tarde, Bruno! 
  
Ótimo.  
Muito obrigado pelo breve retorno! 
  
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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De: Bruno Marciano - Projelet <bruno@projelet.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 10:54 
Para: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>; Comercial <comercial@projelet.com.br> 
Assunto: RES: Pedido de Proposta para Elaboração de Projetos Executivos 
  
  
  
Caro Vinícius, bom dia! 
  
Agradecemos mais uma vez pela consulta à Projelet. 
  
Já estamos trabalhando para lhes apresentar nossa proposta. 
  
Apreciaremos o material enviado e em caso de dúvidas entraremos em contato contigo, ok? 
  
Temos certeza que evoluindo nossas tratativas os ajudaremos a construir melhor! 
  
Contem conosco. 
  
Cordialmente,  
  
  

 

BRUNO MARCIANO – DIRETOR COMERCIAL 
+55 (31) 9 8678-0092 | 2526-8318 
bruno@projelet.com.br | www.projelet.com.br 
  
Av. Professor Mário Werneck, 434, Estoril – Belo Horizonte /MG 
Av. Brig. Faria Lima, 2369/1102 , Jardim Paulistano –  São Paulo/SP 

 

  
  

De: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 09:50 
Para: Comercial <comercial@projelet.com.br> 
Assunto: Pedido de Proposta para Elaboração de Projetos Executivos 
  
Prezado Bruno, bom dia! 
  
Conforme conversamos ontem, envio-lhe o descritivo dos serviços de engenharia e arquitetura a 
serem executados para o CRCMG objetivando a construção de um novo prédio e integração com 
o prédio da nossa atual sede. 
  
Anexo, também, os projetos arquitetônicos do novo prédio, já aprovados na Prefeitura de Belo 
Horizonte. 
  
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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  Att..:  Sr VINÍCI.US ROSA

  Ref.:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

Goiânia/GO, 27 de abril de 2022.

Senhores(as),

Atendendo solicitação de V. S.as.,

Enviamos nosso orçamento para elaboração de projeto de sistema de climatização para ambientes da Sede do

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRCMG, em Belo Horizonte - MG.

Conforme descrição abaixo:

ITEM  DISCRIMINAÇÃO QUANT. PÇO. UNIT. PÇO. TOTAL

1.0

PREÇO - PROJETO CAD (2D):

1.1 -  Preço:  CRCMG - BELO HORIZONTE - MG

   Projeto e Memorial para a 1ª e 2º ETAPA da Sede do CRCMG. 1 vb -                    13.500,00R$    

Nota: 

 Prazo de entrega:  Condições de pagamento: subtotal:

 Validade da proposta: total:

Aguardando confirmação do presente orçamento, subscrevemos.

Atenciosamente,

60 (SESSENTA) DIAS

15 (QUINZE) DIAS

Eng. Mec. JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA - CREA: 22947/D-GO

      Orçamento nº. P0427-012 - REV00

- Projeto de climatização a ser elaborado conforme normas técnicas
específicas pertinentes ao assunto (ABNT e ANVISA);

   - CONFORME ENTREGA DAS ETAPAS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRCMG

- Incluso no preço a compatibilização do projeto com os demais projetistas
envolvidos no processo.

 BELO HORIZONTE - MG

AR CONDICIONADO 

13.500,00R$                           

Elaboração de projeto (ALTERAÇÕES DE PROJETO) de Sistema de
Climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica),
prevendo: Projeto e Memorial Técnico.

Rua Buriti, Qd. 38, Lt. 12, Setor Serra Dourada III, CEP 74.973-140 - Aparecida de Goiânia - GO – FONE: (062) 3548.7956

e-mail:  juarez.dl9@gmail.com

Eng. Mec. Juarez Rodrigues de Souza

62 - 98411.9685

13.500,00R$                           

CREA: 22947/D-GO
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG

Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 15:51

Para: 'juarez.dl9@gmail.com'

Assunto: Pedido de Proposta CRCMG - Alteração de Projetos de Ar Condicionado / 

Ventilação Mecânica e Exaustão

Prezado Juarez, boa tarde! 

Conforme conversado com a Thais e considerando as disposições da Lei 5.194/1966, acerca dos 
direitos do autor de projetos de engenharia, consultamos o senhor sobre o interesse em realizar 
as alterações nos projetos de sua autoria, os quais compõem os projetos complementares 
executivos referentes ao novo prédio que integrará a sede do CRCMG.

 Relação de projetos, sob sua responsabilidade técnica, a serem alterados:  

PROJETO ETAPA

Projeto de Ar Condicionado / 
Ventilação Mecânica / Exaustão

1ª etapa

Projeto de Ar Condicionado / 
Ventilação Mecânica / Exaustão

2ª etapa

Havendo interesse na execução dos serviços, solicitamos proposta informando:

·    o preço total da prestação dos serviços  e 

·    o prazo total de entrega do projeto alterado.

Para análise das alterações necessárias a serem realizadas, encaminhamos o projeto 
arquitetônico já modificado à nova concepção.

Atenciosamente,

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br

      

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Juarez Rodrigues De Souza <juarez.dl9@gmail.com> em nome de Juarez 

Rodrigues De Souza

Enviado em: quarta-feira, 27 de abril de 2022 13:25

Para: Vinícius Rosa - CRCMG

Assunto: Re: Pedido de Proposta CRCMG - Alteração de Projetos de Ar Condicionado / 

Ventilação Mecânica e Exaustão

Anexos: P0427-012 (Projeto Ar Condic. CRC - MINAS GERAIS) - REV00.pdf

Vinícius, boa tarde! 

 

Segue em anexo "proposta" para elaboração de projeto de Sistema de Climatização para a obra em referência. 

Obra: CRCMG - BELO HORIZONTE - MG 

 

Dúvidas, estamos à disposição. 

 

Atenciosamente; 

 

 

Juarez Rodrigues de Souza 

Eng. Mecânico 

CREA 22947/D-GO 

62 - 98411.9685 

 

 

 

Em seg., 25 de abr. de 2022 às 15:54, Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> escreveu: 

Juarez, 

  

Agora sim, seguem os projetos anexos. 

  

Qualquer dúvida, estou à disposição. 

  

Atenciosamente, 

 

  

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
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Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

De: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>  

Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 15:51 

Para: 'juarez.dl9@gmail.com' <juarez.dl9@gmail.com> 

Assunto: Pedido de Proposta CRCMG - Alteração de Projetos de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica e Exaustão

  

Prezado Juarez, boa tarde!

Conforme conversado com a Thais e considerando as disposições da Lei 5.194/1966, acerca 
dos direitos do autor de projetos de engenharia, consultamos o senhor sobre o interesse em 
realizar as alterações nos projetos de sua autoria, os quais compõem os projetos 
complementares executivos referentes ao novo prédio que integrará a sede do CRCMG.

 Relação de projetos, sob sua responsabilidade técnica, a serem alterados:  

PROJETO ETAPA

Projeto de Ar Condicionado / 
Ventilação Mecânica / Exaustão

1ª etapa

Projeto de Ar Condicionado / 
Ventilação Mecânica / Exaustão

2ª etapa

Havendo interesse na execução dos serviços, solicitamos proposta informando:

·    o preço total da prestação dos serviços  e 

·    o prazo total de entrega do projeto alterado.

Para análise das alterações necessárias a serem realizadas, encaminhamos o projeto 
arquitetônico já modificado à nova concepção.

Atenciosamente,

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br
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Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail
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AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
 

 

Proposta: LPC-DOC-PRTEC-22-0104 

 
  

  
  

Proposta Técnica e Comercial 
 
  

O ESCOPO DE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO VISA A ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS MULTIDISCIPLINARES PARA A FUTURA CONSTRUÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DO NOVO PRÉDIO COM O EDIFÍCIO SEDE DO CRCMG JÁ EXISTENTE. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

MAIO / 2022
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1- APRESENTAÇÃO  

A LPC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. apresenta à CRCMG - CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS proposta técnica e comercial para a elaboração de projetos 

multidisciplinares para a futura construção e integração do novo prédio com o edifício sede já 

existente. 

Contém esta proposta o escopo dos serviços, a metodologia a ser aplicada e os quantitativos de 

serviços a serem realizados.  

2- ESCOPO DO TRABALHO  

Para o adequado atendimento ao objeto desta Proposta, estamos prevendo realizar as atividades 

descritas conforme Item 5.1. 

3- SERVIÇOS FORA DO ESCOPO  

· As Built das instalações elétricas e quadros elétricos do prédio existente; 

· Licenças Ambientais de quaisquer naturezas;  

· Protocolar o projeto no órgão responsável;  

· Taxas e emolumentos dos Órgãos envolvidos; 

· Execução de serviços de obras, montagens, testes e ensaios de materiais;  

· Todo e qualquer item não claramente especificado na proposta. 

4- DADOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

· Projetos Arquitetônicos; 

· Outras informações que se mostrarem necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

5- PREÇO, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS   

5.1 PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1 PROJETOS E SERVIÇOS DA 1º FASE – NOVO PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO  
PROJETOS HIDROSSÁNITARIOS 44.778,35R$         

1.1 Impermeabilização/Junta de Dilatação 2 1.773,40R$              3.546,80R$           
1.2 Projeto de Drenagem Pluvial Predial 2 1.773,40R$              3.546,80R$           
1.3 Projeto de Água Fria 5 1.773,40R$              8.867,00R$           
1.4 Projeto de Esgoto 3 1.773,40R$              5.320,20R$           
1.5 Projeto de Reaproveitamento de Água Pluvial 2 1.773,40R$              3.546,80R$           
1.6 Memorial Descritivo e Cálculo do Projeto de Água Fria e Esgoto 5 1.773,40R$              8.867,00R$           
1.7 Memorial Descritivo e Cálculo de Drenagem e reaproveitamento de água pluvial 3,75 1.773,40R$              6.650,25R$           
1.8 Lista de Materiais 0,5 1.773,40R$              886,70R$              
1.9 Memorial Descritivo Impermeabilização 1 1.773,40R$              1.773,40R$           
1.10 Drenagem do Ar Condicionado 1 1.773,40R$              1.773,40R$           

PROJETOS COMPLEMENTARES 65.938,40R$         
1.1 Elaboração de Projeto de incêndio Instalação de Hidrantes 5 1.773,40R$              8.867,00R$           
1.2 Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) 8 1.773,40R$              14.187,20R$         
1.3 Elaboração de memorial descritivo completo do projeto com memorial de cálculo 4,5 1.773,40R$              7.980,30R$           
1.4 Elaboração de Caderno de Encargos 1 1.773,40R$              1.773,40R$           
1.5 Elaboração de projeto de sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação 8 1.773,40R$              14.187,20R$         

1.6
Elaboração de memorial descritivo e memória de cálculo de  projeto de sistema de 
ar condicionado, exaustão e ventilação

4,5 1.773,40R$              7.980,30R$           

1.7 Elaboração de projeto de acustica 1 10.963,00R$            10.963,00R$         
PROJETOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 108.749,82R$       

1.1 Força 14,5 1.829,52R$              26.528,04R$         
1.2 Iluminação e tomadas 11,5 1.829,52R$              21.039,48R$         
1.3 Cabeamento estruturado 8,5 1.773,40R$              15.073,90R$         
1.4 SPDA 6,5 1.773,40R$              11.527,10R$         
1.5 Audio e video 5,5 1.773,40R$              9.753,70R$           
1.6 CFTV 7,5 1.773,40R$              13.300,50R$         
1.7 Alarme 6,5 1.773,40R$              11.527,10R$         
2.0 PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS  

PROJETOS HIDROSSÁNITARIOS  R$           5.320,20 
2.1 Projeto Hidrossanitário (Água Fria e Esgoto) dos Banheiros do Térreo 1 1.773,40R$              1.773,40R$           
2.2 Memorial Descritivo e Cálculo do Projeto de Água Fria e Esgoto 0,75 1.773,40R$              1.330,05R$           
2.3 Lista de Materiais 0,25 1.773,40R$              443,35R$              
2.4 Drenagem do Ar Condicionado 1 1.773,40R$              1.773,40R$           

PROJETOS COMPLEMENTARES 53.645,35R$         

2.1
Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP)  ( Interligação dos sub-
solos )

3 1.773,40R$              5.320,20R$           

2.2 Projeto de Sistema de pressurização de Escada de Incêndio 3 1.773,40R$              5.320,20R$           
2.3 Elaboração de memorial descritivo do projeto de compartimentação do sub-solo 1,5 1.773,40R$              2.660,10R$           

2.4 Elaboração de memorial descritivo do sistema de pressurização da caixa de escada 1,5 1.773,40R$              2.660,10R$           

2.6 Elaboração de projeto de sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação 16 1.773,40R$              28.374,40R$         

2.7
Elaboração de memorial descritivo e memória de cálculo de  projeto de sistema de 
ar condicionado, exaustão e ventilação

5,25 1.773,40R$              9.310,35R$           

PROJETOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 52.141,32R$         

2.1
Subestação mt com gerador de emergência padrão cemig (alimentação atendendo 
os dois prédios)

15,5 1.829,52R$              28.357,56R$         

2.2
Alimentação do novo sistema de ar condicionado do edifício sede do crcmg (já 
existente) e unificação com o novo prédio

13 1.829,52R$              23.783,76R$         

3 HORA HOMEM  48.239,16R$         
3.1 Coordenador de Projetos 80 225,17R$                 18.013,60R$         
3.2 Engenheiro Sênior 60 198,68R$                 11.920,80R$         
3.3 Engenheiro Pleno 40 172,19R$                 6.887,60R$           
3.4 Projetista Sênior 101 105,96R$                 10.701,96R$         
3.5 Cadista 12 59,60R$                   715,20R$              

4 TOTAL  378.812,60R$       

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PREÇO
TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO
UNID.

A1 EQUIV.
PREÇO

UNITÁRIO
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5.2 FORMAS DE PAGAMENTO 
 

· Conforme avanço físico, com medições no período de 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de 

apresentação da medição e pagamento no dia 10 do mês seguinte. 

5.3 PRAZO DE PAGAMENTO  
 

· A LPC apresentará as faturas/boletos nos respectivos vencimentos ajustados no item 6.2 

acima, para pagamento em até no máximo 07 (sete) dias após a sua emissão, cujos custos serão 

assumidos pelo CONTRATANTE e serão lançados no próprio título.  

· O atraso no pagamento acarretará a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% 

ao mês, calculados pro rata die, correção monetária pelo IGPM, ambos até a data do efetivo 

pagamento, e honorários advocatícios de 10%. 

5.4 REAJUSTES DE PREÇO 
 

Todos os valores de que trata esta Proposta estarão sujeitos a atualização monetária anual (ou na 
menor periodicidade legalmente permitida) pelo IGPM. 

6- APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

· Os trabalhos serão apresentados em formato PDF e arquivos editáveis, sendo entregues via e-
mail para V.Sas. 

7- HIPÓTESES DE RESCISÃO 

· Este contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, sem qualquer encargo ou ônus, 

devendo ser pagos os serviços já executados.  

· Em caso de rescisão imotivada pelo Contratante, deverão ser pagos à LPC os serviços já 

executados e multa compensatória de 20% do valor do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos. 

· Em caso de rescisão por culpa de qualquer das partes, na hipótese de inadimplemento de 

qualquer cláusula e/ou obrigação contratual assumida no presente instrumento, a parte prejudicada 

deverá notificar a parte faltosa para que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

de referida notificação, corrija o descumprimento da obrigação contratual, sob pena de a rescisão 

operar-se de pleno direito. 

· Em se operando a rescisão por culpa, deverão ser pagos os serviços já executados, além de a 

parte culpada pagar à inocente multa compensatória de 20% do valor do contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. 
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8- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

· Qualquer alteração na conduta das partes será sido por ato de mera liberalidade, não 

representando novação. 

· Os projetos serão elaborados de acordo com as normas, códigos e recomendações da ABNT 

e NORMAS DAS CONCESSONÁRIAS LOCAIS. Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as 

da ABNT, prevalecerão às prescrições das Normas da ABNT. 

· A execução dos projetos será conforme especificações fornecidas pela contratante, bem como 

orientações registradas em atas de reuniões acordadas entre as partes e sempre em observância à 

legislação aplicável. 

· Se houver, por solicitação do Cliente, alterações que impliquem em modificações em parte já 

elaborada dos serviços, estas serão objeto de proposta específica, com as consequentes Implicações 

no preço e prazo desta proposta. Entende-se neste caso por parte já elaborada dos serviços as ações 

e trabalhos já processados, mesmo que não entregues ou apresentados, e que serão inutilizados 

devido às alterações devidamente justificados. 

· Alterações nos projetos após a entrega dos mesmos serão negociadas e cobradas à parte pela 

contratada. 

· Não será considerado atraso de entrega do projeto, os trabalhos que ultrapassarem o prazo 

estimado nesta proposta por falta de informações por parte do contratante ou por revisões em 

projetos definidores para a execução do objeto desta proposta. Caberá à contratada cobrar da 

contratante o que for necessário para o andamento regular do desenvolvimento do projeto. 

· A responsabilidade da Contratante limitar-se-á aos danos diretos decorrentes dos serviços por 

ela prestados, não abrangendo, em nenhuma hipótese, os danos indiretos, potenciais ou hipotéticos. 

· Esta proposta foi elaborada com base na legislação vigente no mês base de sua apresentação. 

A LPC, reserva-se ao direito de rever as condições ora propostas, nos casos em que eventual 

alteração na atual legislação tenha interferência direta nas citadas condições comerciais, inclusive 

no âmbito tributário/fiscal e/ou previdenciário. Se no período compreendido entre a emissão da 

Proposta e término dos serviços forem criados tributos novos ou modificados os já existentes, 

encargos previdenciários e/ou trabalhistas, de forma a majorar ou minorar os ônus da LPC 

Engenharia, os preços serão revistos a fim de adequá-los às novas condições, aplicando as 

diferenças na primeira oportunidade de pagamento. 

· Em caso de divergência, erros ou omissões de faturamento, o Cliente deverá realizar os 

pagamentos da parte não controvertida nos prazos estipulados sem prejuízo do fornecedor e discutir 

a parte controversa. 
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9- VALIDADE 

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação e sua aceitação vincula 
as partes. 
 
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e desde já aguardamos com interesse 
por um breve pronunciamento de V.Sas. 
 
Atenciosamente, 
    

 

                  _________________________________              

                         Lacerda Projetos e Consultoria                                     
 

Em caso de aceitação da nossa proposta, solicitamos a V.Sas. a gentileza de nos devolver uma cópia 

da proposta devidamente assinada no campo “DE ACORDO”. 

 

 

De Acordo:    ___________________________________         Data:  _____/_____/_____ 

                                                     CRCMG 
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1

Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG

Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 17:45

Para: 'patricia.yegros@lacerdaprojetos.com.br'

Assunto: Pedido de Proposta para elaboração de projetos de engenharia

Anexos: DESCRITIVO PROJETOS DE ENGENHARIA.docx; CRCMG_RV01_01.pdf; 

CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Prezada Patrícia, boa tarde! 

Conforme conversamos brevemente, o CRCMG construirá um prédio anexo ao edifício onde está 
localizada sua sede atual e, por isso, vimos solicitar uma proposta para elaboração de projetos de 
engenharia, conforme descritivo e plantas do projeto arquitetônico, já aprovado na Prefeitura de 
Belo Horizonte, anexos. 

Solicitamos que na proposta sejam informados os valores individualizados de cada projeto. 

Caso precisem de mais informações e esclarecimentos para formulação da proposta, nos 
colocamos à disposição. 

Atenciosamente,

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br

    

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail
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Atenciosamente,�
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Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF�
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais�
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PROPOSTA TÉCNICA: 117/2022-REV01

AO CRC-MG CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES

ABRIL / 2022
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PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES

Avenida Raja Gabáglia | 1400 | 3° andar | Gutierrez | www.conceitoprojetos.com

Referência: CRC - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Rua Cláudio Manuel, n° 639, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG

A/C: Sr. Thais
Prezada Senhora,  

Conforme solicitado, temos o prazer de apresentar a nossa proposta para execução de nossos serviços de 
Elaboração de Projetos Multidisciplinares relativo à edificação referenciada no endereço acima, dentro 
das condições técnico comercial que seguem.

1. Apresentação 
1.1. A Empresa:

A Conceito Engenharia é uma empresa altamente qualificada nos ramos em que atuamos. 
Considerada empreendedora e inovadora, nos consolidamos no mercado trazendo como maior 
valor, o objetivo de satisfazer o cliente em qualidade, agilidade, atendimento e preço.  
Nossos colaboradores estão sempre em busca da excelência para atender os intuitos do cliente, 
com seriedade e responsabilidade, buscando incansavelmente a qualidade.

1.2. Nossa Missão:
Razão de existir e propósito. Temos uma missão: ser a ponte que aproxima as pessoas dos seus 

sonhos através da engenharia, fazendo-a com segurança e responsabilidade. Nosso lema é 

oferecer o melhor da engenharia para nosso país.

1.3. Valores:
- Satisfação do cliente

- Agir de forma correta

- Visão de longo prazo

- Entusiasmo e gratidão

- Valorização de quem faz nossa empresa

- Fazer acontecer

- Entregar resultados

- Adaptabilidade

1.4. O Cliente:
A Conceito Engenharia aposta em parcerias a longo prazo, por isso que cada serviço é tratado de forma 
especial, resultando na plena e integral satisfação de nossos clientes. O alcance nos resultados de 
sucesso é garantia de relações duradouras. 

1.5. Competência em Projetos:
A Conceito Engenharia atua em diversos ramos da engenharia, com destaque em projetos, consultorias 
e obras. Desenvolvemos projetos desde sua concepção e estudos de viabilidade, até as fases finais de 
detalhamento. Com profissionais experientes prestamos consultoria em projetos e obras, objetivando 
pareceres que tragam melhorias, economia, rapidez e segurança para o cliente. 
Precisão, agilidade e qualidade são quesitos que a Conceito Engenharia observa, juntamente com a 
pesquisa, inovação, uso de softwares e equipamentos com tecnologia de ponta, que trazem benefícios 
na elaboração de seus projetos.
Além do compromisso com o resultado dos seus trabalhos, a Conceito Engenharia eleva a cada dia seus 
padrões e níveis de comprometimento com a legislação e normas que tratem de saúde, segurança e 
meio ambiente.
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2. Referências
É com prazer que firmamos parcerias com as maiores empresas do Brasil, prestando serviço na área de 
elaboração de projetos, engenharia consultiva e construtiva. Dentre os diversos clientes, podemos destacar:

· Lojas e Comércio
o Lojas Americanas;
o Lojas Rede;
o Casas Bahia;
o C&A Modas;
o Leitura;
o Mineirão Atacadista;
o Apoio Atacadista;
o Super Nosso;
o Shopping Contagem; 
o Itaú Power Shopping.

· Prestação de Serviços 
o Rede de Faculdades 

Pitágoras;
o Rede de Hotel Super 8; 
o Hotel Mercure;
o Hotel Ceasar Business;
o Banco Sicoob;
o Prosseguir;
o Unimed;
o Hospital das Clínicas 

(UFMG);
o Colégio Batista Mineiro;
o Oi Telefonia.

· Indústria
o Café 3 Corações; 
o Nestlé;
o Phillips;
o Laticínios Porto Alegre;
o CCPR;
o PIF PAF;
o Mills Estruturas.

· Indústria Pesada
o Vale; 
o Petrobrás; 
o CSN; 
o MMX; 
o Votorantin;
o Anglo American;
o Arcellor Mittal; 
o MRS;
o CSN;
o RHI Magnesita;
o Hydro;
o MRN;
o Gerdau;
o SAFM.

· Públicos
o Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC);
o Prefeitura de Santa 

Barbara;
o Prefeitura Municipal de 

Contagem;
o Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte;
o Prefeitura de Sete Lagoas;
o Prefeitura Municipal de 

São João Del Rei.

· Construtoras
o Construtora Centro Minas 

(CCM);
o Construtora Cobra;
o Construtora Salvador 

Azevedo; 
o Construtora Rossi; 
o Conata Engenharia;
o Barbosa Mello;
o Andrade Gutierrez;
o Detronic;
o Construtora Forte;
o Construtora Direcional. 

3. Associações
Decorrente da confiabilidade na prestação de serviços da Conceito Engenharia, a mesma se 

concretiza com a efetivação de parcerias e associados, tais como:

• ABSpk (Associação Brasileira de Sprinklers);

• AMEI - Associação Mineira de Engenharia de Incêndio;

• ABRASIP - Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais;

• SINDUSCON-MG - Sindicato da Construção de Minas Gerais;

• CBMMG: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

• Crea-MG: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.
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4. Objetivo
4.1. Os principais motivos para a apresentação dessa proposta se dão por:

4.1.1. Apresentar condições para fornecimento de mão de obra especializada em elaboração de 
projetos multidisciplinares em caráter executivo, necessários para a construção da 
edificação no endereço acima citado de acordo com as informações fornecido pelo cliente;

4.1.2. Os projetos são importantes para que a edificação em questão obedeça às normas e 
regulamentações, boas práticas de engenharia, ótima relação custo benefício e para que se 
consiga alcançar a plena satisfação do cliente.

5. Escopo dos trabalhos
Apresentação de forma resumida a descrição do conteúdo de todas as fases de projeto que são objetivo 
desta proposta. O cumprimento das etapas de projeto será acordado e baseado em cronograma pré-
estabelecido contemplando as seguintes etapas.

5.1. Engenharia Executiva
5.1.1. Projetos finais, contendo detalhamentos, memoriais descritivos, memorias de cálculo e 

planilha de quantidades. Fase final de entrega dos trabalhos, no qual os arquivos já terão 
condições de serem utilizados como base para execução.

6. Condições Técnicas Gerais
6.1. Os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas e legais vigentes no País, 

Estado e Município. Podendo destacar as Normas Brasileiras de Regulamentação NBR’s que ditam 

as ótimas práticas para elaboração e dimensionamentos de projetos de engenharia e arquitetura 
no Brasil;

6.2. Os projetos serão executados por uma equipe de técnicos e projetistas com larga experiência no 
ramo, orientados por um engenheiro civil especializado em gerenciamento e elaboração de 
projetos. Estes estarão à disposição dos clientes, com a finalidade de assessoramento técnico e 
esclarecimento de dúvidas que possam surgir. Todo o projeto será arquivado em um banco de 
dados, possibilitando assim consultas posteriores;

6.3. Todos os projetos serão apresentados através de pasta física em desenhos no formato A1 após sua 
aprovação final nos órgãos regulamentadores e junto a CONTRATANTE, sendo apresentado em 
escala adequada, acompanharão também memoriais técnicos descritivos, listas de materiais e 
especificações, quando necessárias, de maneira a permitir ao cliente um maior controle físico 
financeiro, de gastos e etc;
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6.4. Os desenhos serão feitos em AUTOCAD, sendo entregue, ao final dos trabalhos, uma cópia de todo 
o projeto em arquivo eletrônico em CD;

6.5. Está inclusa nesta proposta o fornecimento de ART assinada por profissional devidamente 
cadastrado nos órgãos regulamentadores;

6.6. Os custos das taxas referentes à tramitação do projeto os órgãos de aprovação e ART’s não estão 

inclusas nesta proposta. Sendo estas de responsabilidade de V.Sas e deverão ser recolhidas 
antecipadamente;

6.7. Está incluso em nosso escopo quantas visitas se fizerem necessárias para realização de reuniões
com objetivo de sanar todas as pendências referentes ao projeto;

6.8. Todos os projetos serão compatibilizados, evitando assim interferências entre as instalações das 
diversas disciplinas, resultando assim em uma obra mais rápida, pratica e econômica;

6.9. Está fora do escopo desta proposta fornecimento de serviços não descritos na mesma e também:
6.9.1. Modificações de projetos provenientes de alterações nas informações básicas, estudos 

técnicos e definições já concluídas anteriormente;
6.9.2. Acompanhamento da execução dos serviços;
6.9.3. Atualização de projetos “como executados” (As-built).

7. Responsabilidade da CONTRATADA

7.1. É de nossa responsabilidade o atendimento de todos os comentários realizados pelo cliente e pelos 

órgãos de fiscalização até a aprovação do desenho, desde que tais comentários não alterem a 

concepção básica do projeto.

7.2. Executar os serviços de acordo com as especificações desta proposta;

7.3. Recolher todos os impostos cabíveis no que se diz respeito à tributação da empresa e também dos 

funcionários de acordo com a legislação em vigor.

8. Responsabilidade da CONTRATANTE

8.1. Pagar as faturas referentes aos serviços deste contrato;

8.2. Colocar à disposição da CONTRATADA todos os documentos que a CONTRATANTE dispõe e que 

tenham relação com os equipamentos e os serviços a serem executados;

8.3. A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, sempre por escrito, para corrigir erros, defeitos 

ou irregularidades encontradas na execução do objeto deste instrumento.

9. Condições Comerciais

9.1. Prazos:

A partir do aceite da proposta, a empresa terá um prazo de 10 dias úteis para mobilização e 

levantamento da documentação necessária para início dos trabalhos. Após essa data o serviço será 

desenvolvido conforme prazo estipulado pela CONTRATANTE.

9.2. Serviço e preços propostos:

O valor global para a elaboração de projetos multidisciplinares é de R$225.904,00 (Duzentos e 

vinte e cinco mil e novecentos e quatro reais), conforme tabela abaixo:
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Valor Unitário por 

Subdisciplina 

Valor Unitário por 

Subdisciplina 

Valor total 

por 

Subdisciplina

Valor total por 

Discplina

Executivo 20.640,00R$             12.000,00R$                32.640,00R$  

Esquadrias 3.360,00R$                2.400,00R$                  5.760,00R$    

Pele de Vidro 1.920,00R$                2.400,00R$                  4.320,00R$    

Brise 480,00R$                   2.400,00R$                  2.880,00R$    

Revitalização de fachadas (ACM) 2.880,00R$                3.360,00R$                  6.240,00R$    

Paisagismo 1.440,00R$                480,00R$                      1.920,00R$    

Mobiliário 2.400,00R$                1.440,00R$                  3.840,00R$    

Luminotécnico 3.840,00R$                1.920,00R$                  5.760,00R$    

Fundação 960,00R$                   -R$                             960,00R$        

Laje -R$                          960,00R$                      960,00R$        

Contenção 2.880,00R$                -R$                             2.880,00R$    

Pele de Vidro -R$                          480,00R$                      480,00R$        

Superestrutura - Concreto Armado 17.760,00R$             -R$                             17.760,00R$  

Superestrutura - Metálica 17.760,00R$             -R$                             17.760,00R$  

Elevador 480,00R$                   -R$                             480,00R$        

Entrada de energia 1.920,00R$                1.920,00R$                  3.840,00R$    

Motogerador 960,00R$                   960,00R$                      1.920,00R$    

Subestação -R$                          960,00R$                      960,00R$        

Fotovoltaico -R$                          1.920,00R$                  1.920,00R$    

Elétrico 6.240,00R$                4.800,00R$                  11.040,00R$  

SPDA 1.920,00R$                -R$                             1.920,00R$    

CFTV/Alarme 1.920,00R$                960,00R$                      2.880,00R$    

Audio e vídeo 3.840,00R$                1.440,00R$                  5.280,00R$    

Sonorização 3.840,00R$                1.440,00R$                  5.280,00R$    

Telefonia/Interfonia/TV 3.360,00R$                1.920,00R$                  5.280,00R$    

Cabeamento estruturado 3.360,00R$                1.920,00R$                  5.280,00R$    

Ar Condicionado 3.840,00R$                4.800,00R$                  8.640,00R$    

Exaustão/Ventilação Mecânica 3.840,00R$                4.800,00R$                  8.640,00R$    

Pressurização de escada -R$                          3.840,00R$                  3.840,00R$    

Demais Projetos Acústica 6.720,00R$                3.360,00R$                  10.080,00R$  10.080,00R$                    

MODIFICAÇÃO DE PROJETOS CIVIS

Disciplina Subdisciplina

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 e 2

Arquitetônico 63.360,00R$                    

Estrutural 41.280,00R$                    

Elétrico 45.600,00R$                    

Climatização e 

Ventilação
21.120,00R$                    

 Valor total 

dos Projetos 
 R$ 181.440,00  Valores por etapas de projetos  R$            118.560,00  R$                 62.880,00 

Descrição Valor

Modificaçao de Projetos 181.440,00R$  

Demais serviços de engenharia 44.464,00R$    

Valor global dos serviços 225.904,00R$  

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Disciplina Valor

Compatibilização 22.464,00R$    

Caderno de Encargos 8.000,00R$      

Orçamento executivo e planejamento de obra 14.000,00R$    

Valor total de demais serviços de engenharia 44.464,00R$    

DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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9.3. Condições de Pagamento:

30% na assinatura da proposta;
40% na entrega dos projetos;
30% na aprovação dos projetos.

· Os pagamentos deverão ser feitos através de deposito bancário;

· A 3ª parcela será paga somente se a CONTRATADA entregar todo o escopo da proposta no prazo 
estipulado;

· Caso o serviço seja dado como paralisado por qualquer motivo que não seja ocasionado pela 
CONTRATADA, por um período maior que 90 (noventa) dias, esta se faz obrigada a arcar em 
100% (cem por cento) do valor do contrato e o serviço será encerrado;

· Em caso de atraso ou inadimplemento de qualquer pagamento, serão cobrados juros de 2% 
(dois por cento) ao mês, sobre o valor da parcela atrasada;

· O preço é fixo e irreajustável por um período de um ano conforme lei federal nº 9069/95, art. 
28. Após este período esta proposta será automaticamente reajustada utilizando como 
referência o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) publicado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatístico (IBGE), na impossibilidade, Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM) 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);

· Deverão ser negociados novos prazos e honorários para a execução de novos serviços que não 
constem nessa proposta, caso haja, durante o trâmite do processo junto ao órgão competente, 
mudanças nas legislações, decretos e portarias vigentes, que exijam projetos e/ou outros 
documentos para adequação do objeto.

9.4. Validade da proposta:

Está proposta terá validade de 30 dias.
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10. Autorização do Serviço

O serviço poderá ser autorizado através de assinatura do cliente nesta proposta, significando este 

expediente contrato entre as partes para todos os fins de direito e deveres.

Fica eleito o Foro de Belo Horizonte - MG para dirimir eventuais dúvidas surgidas em decorrência do 

presente Contrato.

Nesta oportunidade nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, com o objetivo de 

proporcionar a melhor avaliação dessa proposta. 

Certos de que podemos disponibilizar a maior gama de benefícios, e esperando atender as expectativas 

de V. Sas, subscrevemos.

Atenciosamente,

___________________________________________________

CONCEITO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.180.308/0001-36

Autorizamos o serviço proposto. Em ___/___/___

_________________________________________________

NOME LEGIVEL:

CPF:
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1

Vinícius Rosa - CRCMG

De: Thais Donato - CRCMG <assessoria@crcmg.org.br> em nome de Thais 

Donato - CRCMG

Enviado em: sexta-feira, 1 de abril de 2022 19:47

Para: mauricio.torres@conceitoprojetos.com

Cc: Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos - CRCMG; Diretoria CRCMG; Vinícius 

Rosa - CRCMG; Thais Donato - CRCMG

Assunto: Orçamento de projetos complentares

Anexos: CRCMG_RV01_02 (1).pdf; CRCMG_RV01_03 (1).pdf; CRCMG_RV01_01.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg

Maurício, 
Tudo bem? 
Conforme contato telefônico anterior, solicitamos encaminhar orçamento para a elaboração dos projetos 
complementares abaixo discriminados, necessários para a execução das obras de 1a e 2a etapas da construção da 
nova sede do CRCMG, a saber: 
 
1. Projeto de arquitetura para as duas etapas e compatibilização com todos os demais projetos complementares; 
1.1- Projeto de ACM - Fachadas; 
1.2- Projeto De brises - Fachadas; 
1.3- Projeto De Pele de Vidro - Fachadas; 
1,4- Projeto Luminotécnico; 
1.5- Projeto de esquadrias - De madeira, de alumínio e de vidro; 
1.6- Projeto de Paisagismo; 
1.7- Caderno de Encargos de todas as disciplinas, incluindo todos os projetos complementares envolvidos, mesmo 
que de autoria de outro responsável técnico; 
1.8- Projeto de Pressurização da caixa de escada; 
1.9- Projeto de Climatização; 
1.10 - Projeto de Acústica; 
1.11- Projeto Estrutural - Incluindo contenções, fundações e superestrutura - 1a e 2a etapas e interligações, Pele de 
vidro; 
1.12- Projeto Elétrico, Cabeamento CFTV, Alarme, Áudio e Vídeo, Alarme e Segurança, SPDA; 
1.13- Planilha Orçamentária Geral por etapas; 
 
Encaminhamos abaixo o projeto de arquitetura reaprovado pela PBH, de autoria da arquiteta Márcia Menezes, em 
Março/2022. 
 
 
 
--  
Thaïs Donato 
Assessora da Presidência 
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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
1. OBJETO 

 
Contratação de serviços de engenharia objetivando alteração de projetos 

executivos de engenharia, relativos ao projeto de sistema de climatização, constituído de ar 
condicionado, ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes 
à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização 
do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

Em 2013 foi realizada a contratação da empresa M. Menezes Arquitetura, 
Consultoria e Decoração Ltda para execução de projeto de arquitetura da nova sede 
administrativa do CRCMG e unificação com o prédio da sede atual, localizadas no Município 
de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro 
Savassi, contemplando duas fases de implementação. Em 2014 o projeto foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  
 

A partir disso, o CRCMG deu início às contratações para a elaboração dos demais 
projetos complementares executivos, visando a execução da obra. Contudo, os projetos 
seguintes, entregues pela empresa contratada à época, no âmbito da Tomada de Preços nº 
016/2014 e da Tomada de Preços nº 033/2015, foram rejeitados, por serem considerados 
inviáveis de execução. Em 2016, foram implementadas adequações no projeto arquitetônico 
original, conforme razões consignadas no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2016. 
 

Em seguida, no âmbito da Tomada de Preços nº 002/2017, foi realizada a 
contratação de empresa para elaboração de projetos complementares executivos, referentes à 
construção do novo prédio, porém, conforme as circunstâncias particulares da contratação, 
registradas no referido processo, a entrega veio ocorrer efetivamente em dezembro de 2020. 

 
Contudo, as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura 

organizacional do Conselho, desde o ano de 2014, quando foram idealizados os projetos 
arquitetônicos referentes à construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o 
contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os 
espaços que haviam sido projetados inicialmente.  
 

Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, 
tanto no aspecto social, ao passo que as medidas de isolamento social e novas tecnologias de 
trabalho e comunicação, fizeram despertar uma nova percepção de uso e aproveitamento de 
espaços físicos, quanto no aspecto econômico, quando o CRCMG se viu obrigado a refazer e 
adaptar todo o seu planejamento de médio e longo prazo, diante das projeções do cenário 
econômico nacional, as quais impactam os resultados orçamentários e financeiros do 
Conselho. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução de registros profissionais ativos 
foi negativo ou praticamente nulo, sendo: -2,43%, em 2018; -2,61%, em 2019; - 0,56%, em 
2020 e 0,1%, em 2021. 
 

No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na 
sustentabilidade em curto, médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZF6Y6-7CTTM-

D8GD3-2XTH9
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desfavorável, o Conselho conseguiu manter sua eficiência orçamentária, com um resultado de 
superavit nos anos de 2020 e 2021, o qual também foi ocasionado pela economia de recursos. 
 

Neste contexto, conforme Processo Interno (PI) nº 15/2021, o projeto de construção 
e ampliação da sede do CRCMG foi reavaliado pelo Conselho Diretor, o qual constatou que no 
contexto atual e futuro já não são necessários todos os espaços idealizados originalmente 
como, por exemplo, novas salas da presidência, das diretorias e de reuniões. Tendo sido 
preservadas as seguintes necessidades: 
• Construir um auditório moderno com maior capacidade de público;  
• Construir uma sala para o plenário, com instalações adequadas; 
• Construir uma sala de conselheiros;  
• Ampliar a recepção;  
• Ampliar a garagem, aumentando o número de vagas; e  
• Construir um salão que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório no pavimento 

superior.  
 

Além de proporcionar a redução dos custos de construção, tais alterações no 
projeto construtivo, viabilizarão a redução nos custos de manutenção da edificação. 
 

Assim, o CRCMG contratou em agosto de 2021, a arquiteta Márcia Cunha de 
Menezes, autora do projeto arquitetônico anterior, para refazer tal projeto do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG e submetê-lo para nova aprovação junto à Prefeitura de Belo 
Horizonte, contemplando, nessa nova versão, semente as instalações consideradas 
necessárias no contexto atual, ou seja, com redução da área construtiva e adequações dos 
ambientes internos, em relação ao projeto anterior. 

 
O projeto foi devidamente desenvolvido pela arquiteta e aprovado na Prefeitura de 

Belo Horizonte em 22 de março de 2022, tendo sido expedido o alvará de construção da obra 
correspondente.  

 
Diante disso, faz-se necessário contratar profissionais especializados para 

procederem as alterações nos projetos complementares construtivos, de forma a adequá-los 
ao novo projeto arquitetônico e providenciar a aprovação nas entidades competentes, de forma 
a viabilizar a construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG e a revitalização do 
prédio existente. 

 
 

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 

A Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão de engenheiro, entre 
outras, estabelece, em seu art. 18, que somente o autor do projeto poderá realizar as alterações 
no trabalho que tenha elaborado, salvo recusa ou impedimento, comprovada a solicitação do 
interessado1: 

 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. 

 
1 Em consulta realizada junto ao CREA-MG, acerca da alteração de projeto elaborado por profissional 
engenheiro, a Entidade, em resposta, reportou-se à inteligência dos artigos 17 e 18, ambos da Lei nº 
5.194/1966, recomendando, ainda, que fosse realizado contato com o autor dos projetos originais, em 
atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/1966. A consulta encontra-se 
anexada aos autos do processo. 
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Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou 
plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, 
as alterações ou modificações dêles (sic) poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano 
modificado. 

 
Ainda no âmbito da Lei nº 5.194/1966, o seu art.  17 dispõe que os direitos 

autorais sobre projeto de engenharia pertencem ao profissional que o elaborar: 
 

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura 
ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e 
outros interessados, são do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou 
distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços 
técnicos.  

 
Corroborando tal entendimento, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 

tratada e consolida a legislação sobre direitos autorais, em seu art. 7º, ratifica a proteção das 
“criações do espírito”, assim entendidas as obras intelectuais, entre as quais se incluem os 
projetos de engenharia, assim como reconhece os diretos morais do autor em relação à 
modificação de suas obras: 

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
(...)  
“x - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;”. (grifos 
nossos) 
(...) 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
(...) 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

 
O Tribunal de Contas da União, manifestando-se sobre o tema, por meio do 

Acórdão 1309/2014 – Plenário, também entendeu pela proteção dos direitos autorais aos 
autores dos projetos de engenharia, conforme excerto abaixo: 

Primeiramente, qualquer modificação em um projeto implica um novo registro 
de ART perante o CREA, uma vez que a Anotação de Responsabilidade 
Técnica serve para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou 
serviços prestados por profissionais ou empresas, proporcionando segurança 
técnica e jurídica para quem contrata e para quem é contratado. (grifo do 
autor) 

Em princípio, um projeto contratado só deverá ser executado para os fins e 
locais indicados. A sua reprodução, respaldada no art. 5º, alínea XXVII da 
Constituição Federal e no art. 29 da Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorias), 
depende de autorização prévia e expressa do autor. Além disso, para que os 
projetos sejam modificados, é imprescindível a anuência do respectivo 
autor, conforme art. 24, IV e 26 da Lei 9.610/98, pois as mudanças não 
autorizadas podem ser reclamadas, tendo o contratante que arcar com 
indenização por violação do direito moral e contra a honra do profissional 
autor. (grifo nosso) 
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Ademais, em princípio, tendo em vista o art. 18 da Lei 5.194/1966, as 
alterações do projeto só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha 
elaborado. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que, ‘estando impedido 
ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações 
deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá 
a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado’. (grifo do autor) 

O art. 50 da Lei 9.610/1998 prevê a possibilidade de cessão total ou parcial dos 
direitos de autor, que se fará sempre por escrito, constando no instrumento de 
cessão, obrigatoriamente, seus elementos essenciais, seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Portanto, é necessário verificar se, nos editais de contratação dos projetos 
complementares, há permissão dos autores dos projetos para outros 
profissionais fazerem as devidas adaptações, no caso de repetição, e 
registrarem a autoria dessas adaptações no Crea, se responsabilizando pelo 
projeto alterado. Ou se consta nos editais que tais adaptações serão realizadas 
pelos próprios autores. Importa definir ainda quais são os ônus para a 
administração em quaisquer das duas hipóteses. Trata-se de uma questão de 
definição da responsabilidade técnica no caso de eventual erro de projeto que 
possa causar dano à execução da obra, ou de eventual reclamação do autor 
quanto à abrangência de utilização do respectivo projeto, resguardando a 
administração pública. 

 
Observa-se que o acórdão traz um alerta importante, ao salientar os ricos de a 

Administração ter de arcar com indenização por possível violação de direitos autorais, conforme 
disciplina da Lei n.º 9.610/1998. 

 
Em exame anterior, o TCU, no Acórdão 1980/2004 - Primeira Câmara, também 

abordou o assunto, apontando para a possibilidade de repúdio do autor, em caso de alteração 
do projeto sem seu consentimento, contudo, também reconheceu ser razoável que se busque 
o próprio autor do projeto para que realize as alterações no trabalho original por ele elaborado: 

 
26. Observo que a Lei 5.988/19732 não restringe as alterações em projetos 
arquitetônicos somente ao próprio autor. A proteção aos direitos morais do 
autor lhe confere a possibilidade de, em havendo alteração no projeto, durante 
sua execução ou após a conclusão, sem o seu consentimento, repudiar a 
paternidade da concepção da obra modificada. Ou seja, o argumento dos 
responsáveis não dá respaldo jurídico ao referido termo aditivo. Entretanto, é 
razoável admitir que, ante a execução parcial da obra e a necessidade de 
efetuar adequações no projeto, se busque o próprio autor para formular 
as alterações, haja vista ter sido ele selecionado, originalmente, pela 
qualidade e competência demonstradas, e não havendo questões 
estéticas ou problemas técnicos que justifiquem a contratação de outro 
profissional. Por outro lado, a contratação foi efetivada mediante assinatura 
de termo aditivo ao contrato original, de 1986, cujo período de vigência estava 
esgotado e seu objeto concluído. Deveria ter sido assinado novo instrumento 
contratual. Todavia, considero tratar-se de erro de forma, já que entendi 
justificado o mérito da decisão adotada. (grifo nosso) 

 

 
2 A despeito de fundada a análise na Lei nº 5.988/1973, que regulava à época as questões relativas aos 
direitos autorais, a Lei nº 9.610/1998, que a revogou, manteve o instituto do repúdio, assim como dos 
direitos autorais do autor do projeto, conforme consignado no Acórdão 1309/2014 – Plenário – TCU. 
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O tema também foi tratado em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, na 
oportunidade, o tribunal ressaltou a garantia dos direitos do autor de obras intelectuais3, bem 
como reconheceu que as alterações do projeto original somente podem ser realizadas pelo 
profissional que o elaborou, ressalvados os casos de impedimento ou recusa em fazê-lo, 
conforme entendimento exarado no Acórdão da Quarta Turma do STJ, Resp 1290112/PR: 

 
3. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, compreendendo entre elas, os projetos, 
esboços e obras plásticas concernentes à arquitetura (art. 7º, Lei n. 
9.610/1998) 
 
4. Emergem direitos morais e patrimoniais da criação intelectual para o autor, 
sendo patrimoniais os que concedem o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, 
na sua totalidade ou parte, regulando as relações jurídicas da utilização 
econômica. 
 
5. Quando a obra de arquitetura nasce sob encomenda, caberá às partes 
contratantes a especificação quanto à cessão dos direitos patrimoniais, que, 
então, se circunscreverá aos limites do ajuste, tornando, outrossim, ilícitos usos 
que extrapolem a referida cessão. 
 
6. Em princípio, as alterações do projeto original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado, mas estando este impedido ou recusando-
se a fazer, comprovada a solicitação, as alterações poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá sua responsabilidade a partir de então. 

 
Note-se, portanto, que os julgados tanto da Corte de Contas quanto do STJ 

encontram-se alinhados às Leis n.º 9.610/1998 e n.º 5.194/1966, no que se refere ao 
reconhecimento da preservação dos direitos do autor de obras intelectuais, entre as quais se 
enquadram os projetos de engenharia, e da razoabilidade (TCU) ou exclusividade (STJ) da sua 
alteração pelo profissional que tenha elaborado o projeto original. Sendo cabível a contratação 
de terceiro habilitado à execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto 
original ou nos casos de impedimento ou recusa em realizar as alterações.  

 
Vê-se que, na interpretação do STJ, o consentimento é residual, quando não 

especificado em ajuste, podendo as alterações no projeto serem feitas por terceiros quando 
verificados o impedimento ou a recusa do autor do trabalho original em fazê-lo. 

 
Assim, diante da demanda apresentada, observadas as disposições legais e 

regulamentares, bem como os entendimentos manifestados nos acórdãos supramencionados, 
o CRCMG realizou consulta junto à empresa contratada para elaboração dos projetos 
complementares originais, Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.319.304/0001-89, sobre o interesse e disponibilidade em executar as alterações dos 
projetos elaborados por responsáveis técnicos por ela designados e contratados. Após a 
análise do anteprojeto elaborado pelo CRCMG, que traz o detalhamento das modificações, o 
responsável legal pela empresa manifestou o interesse em realizar as alterações dos projetos. 

 
Entretanto, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da regularidade 

fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 27 da Lei nº 
 

3 As obras intelectuais, para efeitos de direitos autorais, encontram-se previstas no art. 7º da Lei nº 
9.610/1998, entre as quais se incluem os projetos de arquitetura e engenharia, conforme conta do inciso 
“X” do referido dispositivo.   
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8.666/1993, constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) se 
encontrava positiva, ou seja, com pendências e/ou irregularidades impeditivas da sua emissão. 
Tal situação foi comunicada à empresa em outubro de 2021, sendo solicitado que procedessem 
à regularização, com objetivo de viabilizar o prosseguimento da contratação. 

 
Adiante, novas e reiteradas comunicações foram feitas solicitando atualização 

da situação e previsão de regularização, tendo sido, inclusive, emitida e enviada uma 
notificação, à empresa, em 18 de janeiro de 2022, estabelecendo um prazo de 10 (dez) dias 
para que fosse apresentada a certidão negativa de débitos, sob pena de inviabilizar, em 
definitivo, o prosseguimento da contratação da empresa para a prestação dos serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos, tendo em vista que, nos termos do inciso 
IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição indispensável 
para contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, constituindo impedimento 
à contratação a não comprovação desse requisito por meio das certidões negativas, entre as 
quais se incluem a própria CNDT (inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/1993). 

 
Assim, não tendo ocorrido a regularização no prazo supramencionado, foi 

enviada uma nova notificação à empresa comunicando que, diante do impedimento de 
contratá-la, em razão da irregularidade trabalhista, o CRCMG buscaria outros prestadores de 
serviços aptos a realizar as modificações do projeto que, neste caso, seriam os próprios 
responsáveis técnicos pela autoria do projeto, de forma individual e direta, observado o que 
dispõe o art. 18 da Lei nº 5.194/1966, que atribui ao autor do projeto original as prerrogativas 
de alterá-lo, nesse sentido, mostra-se legítima e apropriada a contratação dos autores de forma 
direta, na condição de responsável técnico para execução dos serviços de que trata esta 
justificativa.  

 
Vale repisar que até a presente data, a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, se encontra positiva. 
 

Diante disso, buscando atender à necessidade da Administração, no que se 
refere à alteração dos projetos complementares executivos do novo prédio que integrará sua 
sede; orientado pelos dispositivos legais e regulamentares que tratam de autoria de projetos 
de engenharia supramencionados; e considerando o impedimento de contratação da empresa 
Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, o CRCMG passou a contatar os profissionais 
responsáveis pela autoria dos projetos originais de forma direta, solicitando a manifestação de 
interesse em proceder as alterações e a apresentação das respectivas proposta de preços. 

 
Para viabilizar a contratação dos serviços de engenharia, os quais compreendem 

as alterações no projeto de climatização, o CRCMG realizou consulta junto ao autor dos 
respectivos projetos originais e detentor, portanto, dos direitos autorais, Juarez Rodrigues de 
Souza, registro CREA 22947/D-GO, sobre o seu interesse em executar as alterações dos 
projetos por ele elaborados, na condição de responsável técnico. Após a análise do novo 
projeto arquitetônico e anteprojeto de arquitetura disponibilizados pelo CRCMG, que trazem o 
detalhamento das modificações, o autor manifestou seu interesse e disponibilidade em 
executar os serviços, tendo apresentado, inclusive, sua proposta de preços. 

 
De fato, o CRCMG entende que o autor, Juarez Rodrigues de Souza, detém 

maior conhecimento sobre os aspectos técnicos envolvidos no empreendimento, considerando 
o conjunto de estudos, de avaliações, de levantamentos e de compreensão da concepção que 
são pretéritos e correspondentes ao desenvolvimento do projeto original por ela desenvolvido. 
Entende, ainda, que não é conveniente adotar a tese do repúdio, pois, para a Administração, 
representa maior segurança que o autor do projeto original continue mantendo sua 
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responsabilidade técnica pelo trabalho como um todo, considerados tanto os aspectos do 
projeto inicial quanto de sua adequação às alterações demandadas pelo CRCMG. 

 
À vista disso, a escolha do autor do trabalho original também busca preserva a 

segurança estrutural do projeto final, com as adequações pertinentes, uma vez que as 
modificações serão implementadas por profissional que dispõe de ampla compreensão do 
projeto original.  

 
Tem-se, portanto, que a escolha do autor do projeto para execução dos serviços 

é acertada e encontra-se em harmonia com a legislação e as decisões do TCU e do STJ, já 
mencionadas, pois vai ao encontro da necessidade da Administração, observadas as 
argumentações supracitadas, bem como mantém a preservação dos direitos autorais, 
considerando que o autor do trabalho original aceitou realizar as alterações propostas para 
obtenção dos projetos complementares finais, adequados às demandas atuais do CRCMG.  

 
 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 
Considerados os elementos consignados nesta justificativa, no que se referem à 

alteração dos projetos de engenharia pelo autor que elaborou o trabalho original, de acordo 
com as disposições da Lei n.º 9.610/1998 e da Lei nº 5.194/1966 e dos julgados referenciados 
do TCU e do STJ, correlacionados à matéria, caracterizada a ausência de competição, verifica-
se que a contratação é caso de inexigibilidade de licitação, em conformidade com o caput do 
art. 25 da Lei n.º 8.666/934,5, que dispõe: “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial”. 

  
Importante salientar que a inexigibilidade de licitação não constitui um complexo 

de situações herméticas, com efeito, configurada a inviabilidade de competição, no caso 
concreto, restará, por consequência, tipificada a regra do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993. Nesse 
sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho: 

 
No mesmo dispositivo, o legislador, depois de afirmar o sentido da 
inexigibilidade, acrescenta a locução “em especial”. A interpretação que nos 
parece correta é a de que, firmada a regra pela qual na inexigibilidade é inviável 
a competição, a lei tenha enumerado situações especiais nos incisos I a III de 
caráter meramente exemplificativo, não sendo de se excluir, portanto, outras 
situações que se enquadrem no conceito básico.6 

 
Nota-se, portanto, que a escolha do autor do trabalho original para execução dos 

serviços de alteração dos projetos de engenharia, consubstanciada em razões de ordem fática, 
prática e técnica, assim como em aspectos jurídicos relevantes, resulta na ausência de 
competição, fundamentando-se, assim, a contratação por inexigibilidade de licitação. 

 
4 “Configurando-se inviabilidade de competição numa situação que não se enquadra nos três incisos do 
art. 25, a contratação será alicerçada diretamente no caput do dispositivo” (Justen Filho, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 486) 
5 “As hipóteses de inexigibilidade relacionadas na Lei n. 8.666/1993 não são exaustivas, sendo possível 
a contratação com base no caput do art. 25 sempre que houver comprovada inviabilidade de 
competição.” (Acórdão 2.418/2006, Plenário) 
6 Carvalho Filho, Jose dos Santos. Manual de Direito Administrativo.28. ed., São Paulo: Editora Atlas 
S.A., 2015. p. 276). 
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5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 

 
A proposta de prestação dos serviços de alteração dos projetos complementares 

executivos de climatização, constituído de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica, 
incluindo projeto e memorial técnico, referentes à obra de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e unificação de áreas 
das duas edificações, compreendendo, portanto, as fases 1 e 2, apresentada pelo autor dos 
projetos originais, Juarez Rodrigues de Souza, foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). 

 
Para verificar a compatibilidade dos preços propostos pelo profissional para 

alteração dos projetos de sua autoria, o CRCMG se baseou nos parâmetros previstos na 
Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 
de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, sendo: 

 
a) Solicitação de documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos 

idênticos, comercializados pelo futuro contratado, emitidos no período de até 1 
(um) ano; 

 
b) Busca por tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos de domínio 

amplo. 
 
Além dos parâmetros indicados na Instrução Normativa nº 73/2020 para os 

processos de inexigibilidade de licitação, o CRCMG buscou outros meios de atestar a 
compatibilidade dos preços, se baseando nos parâmetros previstos para outras modalidades 
de contratação, sendo: 

 
c) Consulta ao painel de preços; 

 
d) Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no 

período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento 
convocatório; 

 
e) Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação. 
 
Por fim, o CRCMG atualizou, por meio de índices inflacionários, os valores do 

contrato celebrado em 2018 com a empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, 
objetivando a elaboração de todos os projetos complementares necessários para a obra em 
questão, de forma a comparar os preços dos serviços contratados à época, com os preços 
cobrados pelo autor na atualidade. 

 
Em relação ao parâmetro “a”, que consiste em documentos fiscais e 

instrumentos contratuais, o profissional apresentou algumas ARTs, Anotação de 
Responsabilidade Técnica, expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Goiás (CREA-GO), relativas a contratos de serviços de engenharia prestados por ele a outros 
contratantes, as quais apresentam os seguintes valores: 

 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e SUELY MARIA MARQUES DE
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ART nº 1020200040659 
Objeto resumido (campo observações): projeto de ar condicionado para 

ambientes. 
Metragem: 2.175,82m2 
Preço: R$ 15.000,00 
Preço por m2: R$ 6,89 
 
ART nº 1020210008464 
Objeto resumido (campo observações): elaboração de projeto de sistema de ar 

condicionado. 
Metragem: 3.745,32m2 
Preço: R$ 14.219,60 
Preço por m2: R$ 3,80 
 
ART nº 1020200005190 
Objeto resumido (campo observações): elaboração de projeto de sistema de ar 

condicionado e exaustão. 
Metragem: 1.423m2 
Preço: R$ 12.000,00 
Preço por m2: R$ 8,43 

 
Quanto à proposta enviada pelo engenheiro Juarez Rodrigues de Souza ao 

CRCMG, tem-se que, engloba as duas fases da execução dos serviços de alteração dos 
projetos, que incluem os projetos relativos ao novo prédio, com área de 1.324,81m², e os 
referentes aos da sede (prédio atual), com área total de 3.083,53m2,7 perfazendo, assim, a área 
total das duas fases 4.408,34m2, sendo o preço total dos serviços de R$ 13.500,00, 
correspondendo ao valor por m2 de R$ 3,06, conforme cálculo abaixo: 

 
Proposta apresentada ao CRCMG (Juarez Rodrigues de Souza) 
Objeto: Elaboração de projeto (alterações de projeto) de Sistema de 

Climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica), prevendo: Projeto e Memorial 
Técnico. 

Metragem (1ª fase): 1.324,81m² 
Metragem (2ª fase): 3.083,53m2 
Metragem total (1ª e 2ª fases): 4.408,34m2  
Preço total (1ª e 2ª fases): R$ 3,06 
 
Nota-se que o preço por m2 de R$ 3,06, em relação à proposta apresentada ao 

CRCMG, é bem menor do que os registrados nas ARTs nº 1020200040659 e nº 
1020200005190, as quais são de R$ 6,89 e R$ 8,43, respectivamente, mesmo essas 
contratações possuem um delogamento maior de prazo; quanto à ART nº 1020210008464, 
apresentou preço de R$ 3,80, bastante próximo da proposta encaminhada ao CRCMG, tendo 
previsão de execução de 01/10/2020 a 01/10/2021. 

 
Em relação ao parâmetro “b” - tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos 

de domínio amplo – após realizar ampla pesquisa, o CRCMG localizou no portal do Instituto 
Mineiro de Engenharia Civil (IMEC), uma tabela referencial de honorários e serviços de 
engenharia, disponível em <https://imecmg.org.br/tabela-de-honorarios-e-servicos/>, a qual 
estabelece um valor referencial a ser cobrado pela elaboração de determinados projetos, 
calculado de acordo com a metragem quadrada da edificação a ser construída. Contudo, não 

 
7 Conforme ART nº 14201800000004803136, CREA-MG, anexada ao processo. 
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consta na referida tabela a previsão de custos para a prestação de serviços de elaboração de 
projetos de climatização (ar condicionado). 

 
Em relação ao parâmetro “c”, que corresponde à consulta ao painel de preços, 

o CRCMG realizou pesquisas nos dias 5, 6 e 9 de maio 2022, utilizando-se os termos “projeto 
de climatização” e “projetos de ar condicionado” não tendo sido encontrada nenhuma 
contratação similar que pudesse ser utilizada como parâmetro para verificação da 
compatibilidade do preço proposto, uma vez que, apesar de a pesquisa ter retornado com 
alguns resultados, nenhum deles obtinha pertinência com os serviços demandados pelo 
CRCMG, de acordo com a análise feita naquele momento. 

 
Em relação ao parâmetro “d”, que consiste na análise de aquisições e contratações 

similares de outros entes públicos, não foi localizado nenhum contrato análogo celebrado nos 
últimos doze meses, que pudesse ser utilizado como parâmetro de comparação. 

 
Em relação ao parâmetro “e”, que consiste na pesquisa direta com fornecedores, 

mediante solicitação formal de cotação, apesar de a execução dos serviços de alteração do 
projeto recair, necessariamente, sobre o autor do trabalho original, o CRCMG entendeu ser 
prudente realizar consulta junto a empresas especializadas no mesmo ramo de atividade.  

 
Dentre as solicitações enviadas aos fornecedores, três propostas recebidas 

apresentaram conformidade adequada em relação aos serviços demandados pela 
Administração, compondo, portanto, o balizamento de preços para aferição do valor praticado 
no mercado, conforme demonstrado abaixo: 

  

Propostas de Fornecedores 

LPC – Lacerda Projetos e 
Consultoria Ltda 

COBRAPE – Cia Brasileira de 
Projetos e Empreendimentos 

Juarez Rodrigues de 
Souza 

R$37.684,75*  R$17.280,00** R$13.500,00 

*Elaboração de projeto de sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação, mais elaboração de memorial 
descritivo e memória de cálculo de projeto de sistema de ar condicionado, exaustão e ventilação. 
** Climatização e Ventilação: ar condicionado e exaustão/ventilação mecânica. 

 
 Por fim, em relação ao contrato celebrado com a empresa Fábio Ferreira 

Construções e Projetos Eireli, em 2018, observa-se que o custo total referente à execução dos 
mesmos serviços abrangidos na proposta do responsável técnico Juarez Rodrigues de Souza, 
atualizados pela média de 3 (três) índices que medem a inflação (IPCA, IGP-M e INCC), é de 
R$31.657,96 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). 
Sendo assim, o preço proposto pelo responsável técnico, de R$13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais) mostra-se mais vantajoso que o valor atualizado dos mesmos serviços 
contratados anteriormente. 

 
Diante das evidências acima consignadas é possível constatar que o preço 

proposto pelo engenheiro Juarez Rodrigues de Souza para alteração dos projetos de sistema 
de climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica), prevendo, ainda, projeto e 
memorial técnico, relativos à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do 
CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e unificação de áreas das duas 
edificações, é vantajoso para a Administração e compatível com o valor de mercado.  
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, tendo em vista a inviabilidade de competição, conforme 
razões expostas nesta justificativa, considera-se adequado que a contratação do engenheiro 
Juarez Rodrigues de Souza, registro CREA nº 22947/D-GO, para prestação de serviços de 
alteração de projetos complementares executivos, referentes à obra de construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 
unificação de áreas das duas edificações, constituído, especificamente, no que se refere a esta 
justificativa, de  projetos de sistema de climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão 
mecânica, prevendo, ainda, projeto e memorial técnico), a serem executados sob coordenação 
de profissional a ser indicado pelo CRCMG, seja realizada por meio de processo de 
inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993.   

 
Assim, consideradas as informações trazidas nesta justificativa, submetemos o 

pedido de contratação direta à análise e apreciação da Presidente do CRCMG, contadora Suely 
Maria Marques de Oliveira.  

 
 

Belo Horizonte, 9 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
Thais Soares Donato 

Assessora da Presidência  
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Gerente Administrativo e Financeiro  
 
 
 
 
De acordo, 
 
 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente do CRCMG 
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Documentos que dão suporte ao 
enquadramento da contratação 

 
 
- Contrato Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli; 

- Relação dos Responsáveis Técnicos pela Elaboração dos Projetos - Fábio Ferreira 
Construções e Projetos; 

- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) – Juarez Rodrigues de Souza; 

- Certidão Trabalhista Positiva - Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli (impedimento da 
Contratação); 

- Notificações enviadas à Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli; 

- Documentos pessoais Juarez Rodrigues de Souza; 

- Consulta CREA-MG; 

- Comparativo de preços, em relação ao contrato anterior, considerada a inflação média do 
período; 

- ARTs de outros projetos para aferição do valor cobrado de outros clientes; 
 
- ART 14201800000004803136 com a metragem do edifício sede do CRCMG. 
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FABIO FERREIRA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 01.319.304/0001-89
Certidão nº: 14909036/2022
Expedição: 10/05/2022, às 13:17:05
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FABIO FERREIRA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:
0010345-80.2020.5.18.0007 - TRT 18ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010400-19.2020.5.18.0011 - TRT 18ª Região (11ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010516-22.2020.5.18.0012 - TRT 18ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010521-32.2020.5.18.0016 - TRT 18ª Região ** (16ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 4.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 2

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão nº 14909036/2022. Página 2 de 2

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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25/04/2022 11:40 E-mail de Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - ENC: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não reg…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e707841ea1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1713716429288411515%7Cmsg-f%3A171371684… 1/2

Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>

ENC: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não regularidade 
1 mensagem

Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 15 de outubro de 2021 16:55
Para: Fabio Ferreira <diretoria@ffconstrucoeseprojetos.com.br>

Fábio, boa tarde!

 

Segue, conforme conversamos.

 

Atenciosamente,

 

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Tel.:(31) 3269-8466 /  www.crcmg.org.br

 

        

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

 

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 16:49 
Para: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não regularidade

 

Boa tarde, Vinícius.

Ao consultar a situação fiscal e trabalhista da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, foi constata
CND positiva de débitos trabalhistas e não foi possível a emissão da CND, relativa aos tributos federais, emitida no
sítio da RFB.

As consultas estão anexas.

 

Atenciosamente,

 

Izaias Angelo Gomes

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Auxiliar Administrativo / Gerência Administrativa e Financeira - GEADF 
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izaias@crcmg.org.br / www.crcmg.org.br 
Tel: (31) 3269-8421

                

  

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

 

2 anexos

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União1.pdf 
56K

CND TST - POSITIVA.pdf 
167K
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NOTIFICAÇÃO CRCMG N.º 001/2022 
 
 

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022. 
 
 

Ao Senhor  
Fábio Sebastião Alves Ferreira  
Representante legal da Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli 
Goiânia-GO 
 
 

Senhor representante, 
 
Em razão da necessidade de alteração dos projetos 

complementares executivos do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
conforme aprovação do Processo Interno nº 015/2021, foi solicitado à empresa 
Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli proposta visando a prestação 
desses serviços, o orçamento foi encaminhado ao CRCMG em abril de 2021. 

 
Considerando que os projetos de engenharia são caracterizados 

como obras intelectuais, nos termos da Lei nº 9.610/1998, assim como a 
previsão do art. 18 da Lei nº 5.194/1966, indicando que as alterações do projeto 
devem ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado, pretendeu-se a 
contratação, por meio de regular processo administrativo, da empresa Fabio 
Ferreira Construções e Projetos Eireli, na qualidade de autora dos trabalhos 
originais. 

 
Contudo, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da 

regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no 
inciso IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, constatou-se que a certidão de débitos 
trabalhista se encontra positiva. Tal situação foi informada à empresa em outubro 
de 2021, solicitando que procedesse à regularização, com objetivo de dar 
andamento na contratação.  

 
Apesar desse lapso de tempo, verifica-se que até a presente data 

a referida certidão permanece positiva, o que tem inviabilizado o prosseguimento 
da contratação. 

 
Diante disso, tendo em vista o atendimento da necessidade da 

Administração, no que se refere à alteração dos projetos complementares 
executivos do novo prédio, notificamos vossa senhoria para que, no prazo de 10 
(dez) dias corridos, contado da data de seu recebimento, apresente a certidão 
negativa de débitos trabalhistas da empresa Fabio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli. 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7
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Ressaltamos que a não apresentação das certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, no âmbito da Administração Pública, constitui 
impedimento à contratação (inciso IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993). 

 
Nesse caso, verificado o impedimento, pode o contratante buscar 

outro prestador de serviço apto a realizar as modificações do projeto, conforme 
disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei nº 5.194/1966: 

 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser 
feitas pelo profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do 
projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, 
comprovada a solicitação, as alterações ou modificações dêles 
(sic) poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem 
caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 

 
No mesmo sentido, também se manifestou a Quarta Turma do STJ 

no Resp. 1290112/PR: 
 

Em princípio, as alterações do projeto original só poderão ser 
feitas pelo profissional que o tenha elaborado, mas estando este 
impedido ou recusando-se a fazer, comprovada a solicitação, as 
alterações poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a 
quem caberá sua responsabilidade a partir de então. 

 
Por fim, repisamos que a não apresentação da certidão negativa 

de débitos trabalhistas da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, 
inscrita no CNPJ sob nº 01.319.304/0001-89, no prazo estabelecido nesta 
notificação, inviabilizará, em definitivo, o prosseguimento da contratação da 
empresa para a prestação dos serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Gerente Administrativo e Financeiro 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/01/2022 13:43:02 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 18/01/2022

13:43

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 09:25
Para: 'diretoria@ffconstrucoeseprojetos.com.br'
Cc: 'Izaias Gomes - CRCMG'
Assunto: Notificação CRCMG nº 001-2022
Anexos: Notificação CRCMG nº 001-2022- Fábio Ferreira Const..pdf

Fábio, bom dia! 
 
Encaminhamos a Notificação CRCMG nº 001/2022. 
 
Favor acusar recebimento. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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NOTIFICAÇÃO CRCMG N.º 005/2022 

 
 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2022. 
 
 

Ao Senhor  
Fábio Sebastião Alves Ferreira  
Representante legal da Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli 
Goiânia-GO 
 
 

Senhor representante, 
 
Conforme Notificação nº 001/2022, encaminhada a Vossa Senhoria 

no dia 21/01/2022, foi solicitada a apresentação da certidão negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT) da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, no 
prazo de 10 (dez) dias contado do recebimento da comunicação, visando o 
prosseguimento da contratação da empresa para prestação dos serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos do novo prédio que integrará 
a sede do CRCMG. 

 
De acordo com o prazo estipulado na notificação, a CNDT deveria 

ter sido apresentada até o dia 31/01/2022, contudo, até a presente data, não 
houve qualquer retorno da empresa. 

 
Cumpre registrar que, nos termos do inciso IV do art. 27 da Lei nº 

8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição indispensável para 
contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, constituindo 
impedimento à contratação a não comprovação desse requisito por meio das 
certidões negativas, entre as quais se inclui a própria CNDT (inciso V do art. 29 
da Lei nº 8.666/1993). 

 
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento 

da contratação com a empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli e 
visando a consecução das próximas etapas de construção do prédio, em 
atendimento à demanda da Administração, informamos que os serviços de 
alteração dos projetos serão contratados, em cada caso, diretamente com os 
profissionais responsáveis pela sua elaboração. 
 
 
 
 
 

 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Gerente Administrativo e Financeiro 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 09/02/2022 11:32:28 -03:00
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br> em nome de Izaias Gomes - 
CRCMG

Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 10:43
Para: Vinícius Rosa - CRCMG
Assunto: ENC: Notificação CRCMG nº 005-2022
Anexos: NOTIFICAÇÃO CRCMG Nº 005-2022 - Fábio Ferreira.pdf

Bom dia, Vinícius. 
Anexa a notificação solicitada.  
  
Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
  

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 13:48 
Para: 'FABIO SEBASTIAO FERREIRA' <fabiocontadortriagem@gmail.com> 
Cc: 'coordenacao@ffconstrucoeseprojetos.com.br' <coordenacao@ffconstrucoeseprojetos.com.br>; Vinícius Rosa - 
CRCMG (geadf@crcmg.org.br) <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: Notificação CRCMG nº 005-2022 
  
Prezado Fábio, boa tarde! 
Encaminhamos anexa a Notificação CRCMG nº 005/2022. 
  

Favor confirmar o recebimento. 

  
Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA 
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I - DADOS PESSOAIS 
 

1.1 - Identificação 
 

1.1.1 - Nome: 
         . Juarez Rodrigues de Souza 

 

1.1.2 - Data de Nascimento: 
               . 14-12-1966 
 

1.1.3 - Naturalidade: 
         . Goiânia/GO 
 

 

1.1.4 - Estado Civil: 
         . Casado 

 

1.1.5 - Endereço: 
         . Rua Buriti, Qd. 38, Lt. 12, Setor Serra Dourada 
         . Aparecida de Goiânia - GO 
         . CEP: 74.973-140 
         . Telefone: (62) 3548.7956; (62) 9 8411.9685 
         . E-mail: juarez.dl9@gmail.com  
 

 

II - ESCOLARIDADE 
 

2.1 – Curso Superior 
      . Universidade Paulista - UNIP – Goiânia-GO  
        Curso: Engenharia Mecânica 

2.2 – Ensino Médio: Curso Profissionalizante 
      . Escola Técnica Federal de Goiás  
        Curso: Técnico em Edificações 

2.3 – Ensino Fundamental 
      . Colégio Externato São José 

2.4 - Primário: 
      . Colégio Externato São José  

2.5 - Pré-Alfabetização: 
      . Colégio Externato São José 
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III - CURSOS EXTRA-CURRICULARES 
 

EM ANDAMENTO: 
 

- Curso:   Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia da Climatização 
 FAPRO – Faculdade Profissional 

        Local: Curitiba – PR  (EAD) 
        Período: 360 Horas – 2022    

        Conteúdo: Engenharia da Climatização. 
 

CONCUÍDO: 

- Curso:  REVIT INTENSIVO - AUTODESK 
        Local: Goiânia - GO 
        Período: 20 Horas - 2022 
 

        Conteúdo: Projeto em BIM (arquitetura, elétrica e climatização). 

- Curso:  Ar condicionado Tecnologia Inverter - DAIKIN 
        Local: Goiânia - GO 
        Período: 8 Horas - 2019 
 

        Conteúdo: Equipamentos Tecnologia Inverter e Automação. 

- Curso:  Equipamentos de Ventilação Mecânica – OTAM 
        Local: Brasília - DF 
        Período: 4 Horas - 2018 
 

        Conteúdo: Equipamentos de ventilação e exaustão mecânica. 
 

- Curso:  Ar condicionado Tecnologia Inverter – TRANE DO BRASIL 
        Local: Brasília - DF 
        Período: 8 Horas - 2018 
 

        Conteúdo: Equipamentos Tecnologia Inverter. 
 

- Curso:  Balanceamento Hidráulico – TOUR & ANDERSSON 
        Local: Brasília - DF 
        Período: 8 Horas - 2017 
 

        Conteúdo: Válvulas de balanceamento independes de pressão. 
 

- Curso:  Instalações Elétricas Prediais - SENAI 
        Local: Goiânia - GO 
        Período: 100 Horas - 2015 
 

        Conteúdo: Instalações Elétricas Prediais (teoria e prática). 
 

- Curso:  Curso MS-PROJECT – ESPECÍFICA PROFESSOR JORGE 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 40 Horas - 2014 
 

        Conteúdo: MS-PROJECT (teoria e aplicação). 
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- Curso:  Equipamentos de ar condicionado Inverter – HITACHI BRASIL 
        Local: Brasília / DF 
        Período: 10 Horas - 2014 
 

        Conteúdo: Produtos, aplicação e estudo energético. 
 

- Curso:  Equipamentos de ar condicionado Inverter – TRANE DO BRASIL 
        Local: Brasília / DF 
        Período: 10 Horas - 2014 
 

        Conteúdo: Produtos, aplicação e estudo energético. 
 

- Curso:  Gestão Empresarial - CONTARH 
        Local: Goiânia - GO 
        Período: 48 Horas - 2012 
 

        Conteúdo: Liderança e Relações Interpessoais no Trabalho. 
 

- Curso:  Equipamentos de ar condicionado Inverter – HITACHI BRASIL 
        Local: Brasília / DF 
        Período: 20 Horas - 2012 
 

        Conteúdo: Produtos, aplicação e estudo energético. 
 

- Curso:  Válvulas de controle para automação – SLIC CONTROLES 
        Local: Brasília - DF 
        Período: 04 Horas - 2011 
 

        Conteúdo: Produto, selecionamento, aplicação e projeto. 
 

- Curso:  Seleção e Aplicação de Bombas Centrífugas – KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A 

        Local: Goiânia / GO 
        Período: 20 Horas - 2009 
 

        Conteúdo: Seleção e aplicação de bombas centrífugas. Princípios básicos de hidráulica e 
Cálculo de perda de carga em tubulações,  

 

- Curso:  Equipamentos para sistemas de ar condicionado Hitachi – HITACHI BRASIL 
        Local: São Paulo - SP 
        Período: 20 Horas - 2009 
 

        Conteúdo: Produtos, aplicação e viabilidade econômica, incluindo visita à fábrica. 
 

- Curso:  Equipamentos e materiais de difusão para sistemas de ar condicionado, ventilação e 
exaustão mecânica Tosi – INDÚSTRIAS TOSI 

        Local: São Paulo - SP 
        Período: 10 Horas - 2009 
 

        Conteúdo: Produtos, aplicação e viabilidade econômica, incluindo visita à fábrica. 
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- Curso:  Controle de condensação no isolamento de sistemas hidráulicos – ARMACELL 
ENGINEERED FOAMS 

        Local: Brasília / DF 
        Período: 04 Horas - 2006 
 

        Conteúdo: Controle de condensação em isolamentos de sistemas hidráulicos de ar 
condicionado. 

 

- Curso:  Aperfeiçoamento para Eletricista de Manutenção – SENAI 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 60 Horas - 2005 
 

        Conteúdo: Eletrotécnica aplicada, Interpretação e execução de circuitos elétricos e Noções 
de higiene e segurança na manutenção. 

 

- Curso:  Gerenciando o consumo na crise de energia – SENAI 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 09 Horas - 2001 
 

        Conteúdo: Motivos que geraram a crise energética, Conseqüências, Medidas tomadas pelo 
Governo, Riscos, Diagnósticos, Equipamentos, Estratégicas e Metas. 

 
- Curso:  Contabilidade para Não Contadores – SENAI 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 20 Horas - 2000 
 

        Conteúdo: Balanço Patrimonial e Classificação, Análise, Demonstração de Resultados, 
Indicadores, Ciclo Financeiro e Capital de Giro. 

 

- Curso:  Resfriamento Evaporativo – Uma Alternativa ao Ar Condicionado  – MUNTERS 
        Local: Brasília / DF 
        Período: 04 Horas - 1999 
 

        Conteúdo: Resfriamento Evaporativo – tipos, aplicações e alternativas ao ar condicionado. 
 

- Curso:  Relações Interpessoais no Trabalho (Busca do Auto Conhecimento) – SENAI 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 15 Horas - 1999 
 

        Conteúdo: Relações Interpessoais no Trabalho e A Comunicação Interpessoal. 
 

- Curso:  Ar Condicionado Central – TROX DO BRASIL       
        Local: Brasília / DF 
        Período: 04 Horas - 1999 
 

        Conteúdo: Qualidade do Ar Interior, conforme atualização da ABNT. 
 

- Curso:  Refrigeração e Gases Alternativos – TECUMSEH DO BRASIL 
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 04 Horas - 1998 
 

        Conteúdo: Compressores e Gases Alternativos.  
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- Curso:  Ar Condicionado Central – TROX DO BRASIL       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 04 Horas - 1998 
 

        Conteúdo: Distribuição e Filtragem do Ar para instalação central.  
 

- Curso:  Desenhista em AutoCAD – E.T.F.G.       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 30 Horas - 1998 
 

        Conteúdo: AutoCAD R14.  
 

- Curso:  Manutenção em Microcomputador – SW INFORMÁTICA       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 20 Horas - 1998 
 

        Conteúdo: Básico de manutenção de Micro PC AT 386, 486 e PENTIUM.  
 

- Curso:  Etiqueta Social – SENAI       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 15 Horas - 1997 
 

        Conteúdo: Etiqueta e Comportamento Social e Profissional.  
 

- Curso:  Comandos Elétricos – SENAI       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 80 Horas - 1997 
 

        Conteúdo: Comandos Elétricos. 
 

- Curso:  Operador de Microcomputador – HI-TECH INFORMÁTICA       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 30 Horas - 1996 
 

        Conteúdo: Windows 95, Word 7.0, Excel 7.0 e Noções Básicas de Internet. 
 

- Curso:  Operador de Microcomputador – HI-TECH INFORMÁTICA       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 80 Horas - 1995  
 

       Conteúdo: Windows 3.11; Word 6.0; e Excel 5.0. 
 

- Curso:  Operador de Microcomputador – HI-TECH INFORMÁTICA       
        Local: Goiânia / GO 
        Período: 20 Horas - 1995  
 

        Conteúdo: I.P.D. – Introdução ao processamento de dados; e MS-DOS. 
 

- Curso: Ar Condicionado Central – TRANE DO BRASIL 
          Local: São Paulo - SP 
          Período: 08 Horas - 1.995 
 

          Conteúdo: Análise de Carga Térmica e Viabilidade de Equipamentos para Instalação. 
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- Curso:  Operador de Microcomputador “Avançado” - FORDATA       
          Local: Goiânia / GO 
          Período: 60 Horas - 1994  
 

          Conteúdo: MS-DOS 6.0, Qpro 4.1 e Wordperfect 6.0a  (“Avançado”). 
 
- Curso:  Operador de Microcomputador - FORDATA       
          Local: Goiânia / GO 
          Período: 60 Horas - 1994  
 

          Conteúdo: Iniciação à Microinformática, MS-DOS 6.0, Qpro 4.1, e Wordperfect 6.0. 
 
- Curso: Operador de Microcomputador – DATA CENTER       
          Local: Goiânia / GO 
          Período:  98 Horas - 1.992 
 

          Conteúdo: Introdução à Microinformática; 
  MBase, DBase I, II e III; Lotus 1.2.3 e Wordstar. 
 

- Curso: Construção Civil - E.T.F.G 
          Local: Goiânia / GO 
          Período: 04 Horas - 1.988 
          Conteúdo: Impermeabilização na Construção Civil. 

- Curso: Construção Civil - I.P.T  
           Local: São Paulo / SP 
            Período: 08 Horas - 1.987 
 

          Conteúdo: Qualidade e Resistência do Cimento. 

 
 
 IV - ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

4.1 - ARCONTEC – Tecnologia Térmica Ltda 
       . Diretor Técnico 
       . Período: 08/10/1998 a 15/04/2021  
 

4.2 - CIELT - Construções, Indústria e Engenharia Ltda 
      . Auxiliar Administrativo (6 meses) 
      . Técnico Orçamentista Projetista (demais período na empresa) 
      . Período: 04/03/88 a 23/10/1998 (Contato: Paulo Otoniel Palhares) 

 

4.3 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 
      . Auxiliar Técnico de Edificações 
      . Período: 03/01/1988 a 28/02/1988 
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4.4 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 
      . Estagiário em Edificações 
      . Período: 03/01/1987 a 31/12/1987 
 
4.5 - IPLAM - Instituto de Planejamento Municipal  
      . Estagiário em Edificações 
      . Período: 01/08/1986 a 31/10/1986 
 

 
V - ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATUAIS 
 

5.0 – GOINFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. 
             GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

       . Engenheiro Mecânico da Gerência de Projetos e Obras Civis 
       . Período: 19/04/2021 a ......... (TELEFONE: 62 - 3265.4073) 

         . E-mail: juarez.dl9@gmail.com 
 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro que as informações prestadas nas páginas anteriores e, que constituem o meu 
Curriculum Vitae são verdadeiras, sobre as quais assumo total responsabilidade. 

 
 
 

Juarez Rodrigues de Souza
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Nelício Faria de Sales - Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais <nelicio.faria@crea-
mg.org.br> em nome de Nelício Faria de Sales - Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais

Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2021 14:39
Para: geadf@crcmg.org.br
Cc: Câmara  de Civil; Rodrigo de Siqueira Reis - Setor Técnico da CEEC
Assunto: Re: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos

Prezados, 
 
A dúvida mencionada, creio, poderá ser sanada através da Lei 5.194/66, cito os artigos 17 e 18 e 
seus parágrafos únicos. 
 
"Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 
respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são 
do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único - Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos. 
Art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o 
tenha elaborado. 
Parágrafo único - Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar 
sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a 
responsabilidade pelo projeto ou plano modificado." 
 
Sugiro que entrem em contato com o profissional que elaborou os projetos inicialmente atendendo 
ao disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/66. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Eng. Mecânico/Técnico em Mecânica 
Nelício Faria de Sales 
Profissional de Nível Superior                                       Gerência 
Técnica e de Atribuições Profissionais 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
+55 (31) 3299 8991 | nelicio.faria@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 

 
 

De: "Câmara Civil" <civil@crea-mg.org.br> 
Para: "Nelício Faria de Sales, Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais" <nelicio.faria@crea-
mg.org.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:26:00 
Assunto: Fwd: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezado Nelicio, 
Bom dia ! 
 
Por gentileza, poderia orientar, acerca da consulta. 
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Agradecemos a atenção dispensada. 
 
Atenciosamente, 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
crea-minas

 

Engenheiro Civil 
Ciro Eustáquio Dias Aquino 
Câmara Especializada de Engenharia Civil 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
civil@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 
 
 

De: "Fiscaliza" <fiscaliza@crea-mg.org.br> 
Para: "civil" <civil@crea-mg.org.br> 
Cc: "Vinícius Rosa, CRCMG" <geadf@crcmg.org.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:05:18 
Assunto: Fwd: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezada Equipe da Divisão Técnica - Setor Técnico da Câmara Especializada de Engenharia 
Civil, excelente dia! 
 
Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o email abaixo para orientações e resposta. 
 
Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
crea-minas

 

FISCALIZAÇÃO DO CREA-MG 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - CREA-MG 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
+55 (31) 3299 - 8816  fiscaliza@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 

 

De: "Vinícius Rosa - CRCMG" <geadf@crcmg.org.br> 
Para: "Fiscaliza" <fiscaliza@crea-mg.org.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:03:14 
Assunto: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezados, boa tarde! 
  
Gostaria que esclarecer uma dúvida em relação à responsabilidade técnica de projetos. 
  
Caso não seja nesse departamento, solicito que repassem aos responsáveis ou nos envie o contato, para que possamos 
reencaminhar. 
  
O CRCMG contratou uma empresa para elaborar projetos executivos para a construção do novo prédio que integrará 
sua sede, envolvendo diversas disciplinas como, estrutural, drenagem, contenção, elétricos, hidráulicos e etc. 
A empresa elaborou os projetos, por meio de profissionais devidamente habilitados e procedeu os respectivas 
anotações de responsabilidade técnica junto ao CREAMG, cumprindo exigências legais. 
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Todavia, pretendemos alterar esses projetos visando uma diminuição da área construtiva, por meio da redução de um 
dos pavimentos do prédio e adequação dos demais e, para realizar tal modificação, tencionamos contratar outra 
empresa, em função de problemas na execução do contrato anterior (supramencionado). 
  
Dessa forma, a dúvida é a seguinte: 
  
Podemos contratar um profissional para alterar um projeto que inicialmente foi elaborado por outro profissional, 
mediante o registro de uma nova anotação de responsabilidade técnica? 
  
É necessário ter algum consentimento do profissional que elaborou o projeto inicialmente? 
  
Atenciosamente, 
  

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /  www.crcmg.org.br 

                 

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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3.0 PROJETOS EXECUTIVOS DE:

VALOR 
CONTRATADO 
(PROPOSTA 

APRESENTADA EM 
05/09/2017) 

VALOR 
ATUALIZADO (IPCA 

ACUMULADO DE 
9/2017 A 3/2022 

(30,14%)

VALOR ATUALIZADO 
(INCC ACUMULADO 
DE 9/2017 A 3/2022 

(37,61%)

VALOR 
ATUALIZADO (IGPM) 

ACUMULADO DE 
9/2017 A 3/2022 

(80,24%)

VALOR 
ATUALIZADO 

(MÉDIA 
PONDERADA DOS 

ÍNDICES)

PROPOSTAS 
DOS AUTORES 

DOS PROJETOS
AUTOR

3.14 Projeto de Ar Condicionado / Ventilação Mecânica / Exaustão R$21.200,00 R$27.589,68 R$29.173,32 R$38.210,88 R$31.657,96 R$13.500,00 JUAREZ

R$31.657,96 R$13.500,00

COMPARATIVO DE PREÇOS: CONTRATO ORIGINÁRIO X PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DOS PROJETOS

TOTAL
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020200005190

 Baixa do Registro 
 07/05/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico

JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA RNP: 1011984652
Título profissional: Engenheiro Mecanico Registro: 22947/D-GO
2. Dados do Contrato
Contratante: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A CPF/CNPJ: 38.000.485/0001-96
Área Especial 16, Nº 0 Bairro: Setor Central (Gama) CEP: 72405-160
Quadra: 16 Lote: 0 Complemento: Lado Oeste Cidade: Brasilia-DF
E-Mail: renan.parreira@gruposanta.com.br Fone: (61)34450197
Contrato: 0 Celebrado em: 01/11/2019 Valor Obra/Serviço R$: 12.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Área Especial 16, Nº 0 Bairro: Setor Central (Gama) CEP: 72405-160
Quadra: 16 Lote: 0 Complemento: Lado Oeste Cidade: Brasilia-DF
Data de Inicio: 01/11/2019 Previsão término: 31/01/2020 Coordenadas Geográficas: -16.015670,-48.073861
Finalidade: Saúde
Proprietário: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A CPF/CNPJ: 38.000.485/0001-96
E-Mail: renan.parreira@gruposanta.com.br Fone: (61) 34450197 Tipo de proprietário: Pessoa

Jurídica de Direito Privado
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO EQUIPAMENTOS MECANICOS OU ELETROMECANICOS 10.584,00 METROS CUBICOS POR

HORA
    PROJETO AR CONDICIONADO 50,00 TONELADAS

REFRIGERACAO
    PROJETO AR CONDICIONADO 12,00 HP

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Elaboração do projeto de sistema de ar condicionado e exaustão mecânica para atender ambientes do Hospital Maria
Auxiliadora, Gama/DF, totalizando 1423 m2 de área. Composto de: 05 (cinco) unidades de tratamento de ar - UTA, totalizando
50 TR, 01 (uma) unidade condensadora tipo VRF, capacidade total 12HP e 10 (dez) unidades de exaustores, totalizando 10.584
m3/h.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
 
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

 
__________________________________________________ 

 JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 449.744.341-87 
  

 
__________________________________________________ 

 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A - CPF/CNPJ: 38.000.485/0001-96 
  

 
 

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.

 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 

 - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
 Tel: (62) 3221-6200  

Valor da ART:
155,38

Registrada em
 16/01/2020

Valor Pago 
 R$ 155,38

Nosso Numero 
 28320690120010439

Situação 
 Registrada/OK

Baixa do
Registro 

 07/05/2021  

Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT
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CREA-GO 
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás 

 Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Fone: (62) 3221-6200 

Baixa do Registro de Contrato de uma ART

COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020200005190
CONTRATADO
Título do Profissional 

 Engenheiro Mecanico
Nome do Profissional 

 JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA
Carteira 

 22947/D-
GO

DADOS DO CONTRATO
Nome do Contratante 

 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A
CPF/CNPJ 

 38.000.485/0001-96
Número do Contrato 

 0
Valor do Contrato 

 R$ 12.000,00
Data celebração do Contrato 

 01/11/2019
Data Prevista de Início 

 01/11/2019
Data Prevista de Conclusão 

 31/01/2020
MOTIVO DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE

Conclusão 01/11/2019 31/01/2020

INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas

 
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída

  "Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são
verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a
declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e
infração ao Código de Ética Profissional." 
 

Baixa OnLine em: 07/05/2021 
 com uso de senha pessoal.
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Via do Profissional

Pagina 1/1

Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART

CREA MG ART de Obra ou Serviço
Lei n°6.496, de ide dezembro de 1977 14201800000004803136

conlho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsável Técnico .--....

MAURICIO JOSE GUIMARAES TORRES

litulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL;

Bpresa contratada:

CONCEITO CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS LTDA -

-- Z Dados do Contrato -,______

Caitratante: F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI -ME

Logradouro: RUA 91

Bairro: SETOR SUL

UF:GO

Cciebradoem: 20/08/2018

Tpo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Cidade: GOIÂNIA

Ccntrato: 028/2018

Valor: 6.000,00

RNP: 1414184760

Registro: 04.0.0000190475

Registro: 74444

CNPJ: 01. 319.304/0001-89

N°: 000453

CEP: 74083150

a Dados da Obra/Serviço
--------.--•-

Logradouro: RUA CLAtJDIO HANOEL N: 000639

Ccinplemento: 617 Bairro: SAVASSI

adade: BELO HORIZONTE UF:MG CEP: 30140105

Deta de início: 02/10/2018 Ftwisão de término: 02/01/2019

Fnalidade: COMERCIAL

Propdetário: CONSELHO REGIONAL DE CONTAEILIDADE DE MINAS GERAIS CRCMG CWPJ: 17 . 188.574/0001-38

4.Atividade Técnica ..............................-.... --.--..-. Qiantidade: Unidade:

1 - ELABORAÇAO

PROJETO EXECUTIVO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS 3083.53 in2

C
A~s a nisên das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EBOR1ÇO DE PROJETO DE PREVENÇAD E CCMEATE A INCÊNDIO................................................

6. Declarações ........................

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

-- 8. Msinaturas

Deroserem verdadeiras as informações acima

de de O1

,/,?/&&
M5flPfCIO JOSE GUI.RAES TORRES RNP: 1414184760

F UÇÕES E PROJETOS EIR CNPJ: 01.319.304/0001-

Valor da ART: 2,94 Raglstrada em: 08/10/2018

9. Informações
A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante
do pagamento ou conferência no site do Ores.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.cres-mg.org.brou confea.org.br
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetive de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OSRA: AS RSS.000,OO. ÁREA DE ATUAÇÃO: PREVENCAO

INcENDlO,

Valor Pago:

CREA-MG
ea-mg.org.br I 0800.0312732

,94 NcssoNúmero: 0000000004675100
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA
CPF: 449.744.341-87 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:15:23 do dia 06/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2022.
Código de controle da certidão: 50DA.A3BD.580D.FA14
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA
CPF: 449.744.341-87
Certidão nº: 14459884/2022
Expedição: 06/05/2022, às 16:16:55
Validade: 02/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, inscrito(a) no CPF sob o
nº 449.744.341-87, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 0xx/2022 
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação 
Nº DA MODALIDADE 0xx/2022 

 

Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, 
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ sob o número 17.188.574/0001-
38, representado por sua presidente, Contadora Suely Maria Marques 
de Oliveira, de ora em diante denominado CRCMG, e de outro o 
ENGENHEIRO JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, residente e 
domiciliado em Aparecida de Goiânia-GO, na Rua Buriti Q 38, L12, 
Setor Serra Dourada III, CEP 74973-140, inscrito no CPF sob o nº 
449.744.341-87, registro CREA nº 22947/D-GO, de ora em diante 
denominado CONTRATADO, sujeitando as partes contratantes às 
normas constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, da Lei nº 10.406, 
de 10/01/2002 e da Lei n.º 13.709, de 14/8/2018, mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 

  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Contratação do engenheiro Juarez Rodrigues de Souza para executar serviços 
de engenharia, objetivando alteração de projetos executivos de engenharia, relativos 
ao projeto de sistema de climatização, constituído de ar condicionado, ventilação e 
exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização 
do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG. 
 
1.2. Integram este contrato a proposta apresentada pelo CONTRATADO (anexo I), o Termo 
de Referência (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura de 
Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CRCMG 
2.1. As obrigações do CONTRATADO e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo II). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  
3.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CRCMG pagará ao CONTRATADO 
o valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) cujo desembolso dar-se-á com 
recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.01.01.001. 
 
3.2. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos das taxas de emissão das ARTs 
junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA. 
 
3.3. O valor total estipulado neste contrato é fixo, não comportando qualquer correção no 
curso de sua vigência. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. O CRCMG efetuará o pagamento, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que 
realizar o atesto da execução do objeto.  
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4.1.1. O atesto da execução do objeto somente ocorrerá após a aprovação do projeto junto 
aos órgãos e entidades competentes.  
 
4.1.2. O pagamento será feito por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 
 
4.1.3. Sobre o total do pagamento, serão descontados os encargos relativos ao INSS, ao ISS 
e ao IRRF, se aplicáveis. 
 
4.1.4. Caso a CONTRATADO  tenha retenção de INSS ou de IRPF de outra fonte, deverá 
apresentar os comprovantes de pagamentos da fonte pagadora ou declaração, sob as penas 
da lei, de que é segurado empregado, constando valor sobre o qual é descontada a 
contribuição para o INSS ou IRPF, naquela atividade, ou que a remuneração recebida atingiu 
o limite máximo do salário contribuição, identificando com a razão social e o nº do CNPJ da 
empresa ou empresas, referente à competência anterior ao da prestação dos serviços. 
  
4.1.5. A não comprovação do estipulado no item 4.1.4 acarretará o desconto previdenciário 
de 11% sobre o valor do pagamento.  
 
4.2. Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará sobrestado até que o CONTRATADO 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. 
 
4.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO 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: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

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

 
4.5.  O preço constante da proposta do CONTRATADO e pactuado no contrato celebrado 
entre as partes é fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
6.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado conforme critérios e condições estabelecidos 
no Termo de Referência (Anexo II), por funcionário do CRCMG, especialmente designado 
pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES  
7.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo II). 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
8.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 
9.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a 
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O 
CRCMG seguindo as boas práticas de governança e compliance está comprometido 
com seus deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza 
em todas as relações contratuais que os envolvidos adotem boas práticas de 
governança, visando sempre o interesse do respeito a legislação vigente. 
 
9.2. Neste sentido, o CONTRATADO declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de 
categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela 
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de 
dados para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse 
público, com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições 
legais do serviço público, e, portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, 
representantes legais, prepostos e demais envolvidos na relação do objeto do presente 
contrato, estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 23 da 
LGPD. 
 
9.3. O CONTRATADO no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se 
encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, 
usuários final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais 
sejam objeto de tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios 
quotistas incluindo suas filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em 
conformidade com a LGPD. 
 
9.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os 
serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
9.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na 
LGPD, promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas 
tecnológicas, jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de 
pessoas naturais, no âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
9.6. É vedado ao CONTRATADO a subcontratação do processamento dos dados 
pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento ou tratamento para 
qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento prévio por 
escrito dos titulares dos dados, no âmbito do objeto deste contrato. 
 
9.7. O CONTRATADO se compromete a, na execução das suas atividades 
contratualmente previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância 
dos pressupostos da LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a 
CONTRATANTE, quando seu tratamento estiver em desconformidade com a referida 
legislação, sob pena de caracterizar inadimplemento contratual, passível, inclusive, de 
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motivar a rescisão prevista no presente instrumento. 
 
9.8. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 
acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access 
control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido 
como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento 
desses dados com terceiros; 
 
9.9. O CONTRATADO se compromete com a qualidade dos dados pessoais 
eventualmente fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, 
zelando pela entrega de dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor 
interesse dos titulares, respeitando os seus direitos e reforçando sua finalidade pública, 
na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais 
ou cumprir as atribuições legais do serviço público, nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
9.10. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 
dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o CONTRATADO interromperá o 
tratamento dos dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias 
porventura existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, salvo quando o CONTRATADO tenha que mantê-los para cumprimento de 
obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização 
administrativa, cível e penal. 
 
9.11. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada 
mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se o 
CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere 
outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser 
utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese 
alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins. 
 
9.12. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável 
por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 
10 acima. 
 
9.13. A parte informará imediatamente a outra parte, caso o titular dos dados, a ANPD 
– Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou terceiros, solicitar informações sobre 
o tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo 
determinar, legalmente amparada, a eliminação ou anonimização de dados 
compartilhados com a outra parte. 
 
9.14. O CONTRATADO cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das 
obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas 
Leis de Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de 
controle administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
10.1. Nos termos da Lei nº 14.063/2020 e do Decreto nº 10.543/2020, as partes e as 
testemunhas concordam expressamente em utilizar assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, reconhecendo que a 
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formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade jurídica e 
vinculação das partes ao Contrato. 
  
10.2. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais 
(não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou 
contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na medida máxima permitida pela 
legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
11.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as 
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito. 
 

Belo Horizonte, XX de abril de 2022. 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA 
Engenheiro CREA nº 22947/D-GO 

CONTRATADO 
 
 

Testemunhas   

Assinatura:  Assinatura: 

CPF:  CPF: 

 
 
 
 
 
 
 

Visto do Jurídico  
do CRCMG: 
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OBJETO 

Contratação do engenheiro Juarez Rodrigues de Souza para 
executar de serviços de engenharia, objetivando alteração de 
projetos executivos de engenharia, relativos ao projeto de 
sistema de climatização, constituído de ar condicionado, 
ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial 
técnico, referentes à obra de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio 
existente e unificação de áreas das duas edificações, sob 
coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG. 

SETOR 
SOLICITANTE Assessoria da Presidência / Gerência Administrativa e Financeira 

JUSTIFICATIVA 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F Construções e 
Projetos Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por 
meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto compreende “a 
prestação de serviços especializados de elaboração de projetos 
complementares executivos, referentes à obra de construção do novo 
prédio que integrará a sede administrativa do Conselho Regional de 
Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no 
Município de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 617 e 
639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 

Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico 
e na estrutura organizacional do Conselho, desde 2014, quando foram 
idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o 
contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real 
necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  

Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia 
de Covid-19, quando o CRCMG se viu obrigado a refazer e adaptar 
todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, 
ocasionando uma queda na arrecadação e um aumento do percentual 
de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução 
de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; 
em 2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 

No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão 
focada na sustentabilidade em curto, médio e longo prazos, apesar 
desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 
2020, o qual também foi ocasionado pela economia de recursos. 

Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do 
CRCMG foi novamente analisada pelo Conselho Diretor. Ao revisar os 
projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste apenas 

  

SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO 
ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
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na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com 
instalações adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção mais 
ampla, além de estender a garagem, aumentando o número de vagas; 
e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de 
apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos 
os espaços que já não se fazem mais necessários no contexto atual, 
como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma 
de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 

Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou 
profissionais especializados em engenharia e arquitetura, visando a 
prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do 
CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas 
das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de 
Bombeiros. 

 VALOR 
ESTIMADO 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)  

 
 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022. 
 

À superior consideração da Sra. Presidente, 
 
 
 
 

Thais Soares Donato 
Assessora da Presidência 

 
 
 
 

Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 
 
 
 
 

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso 
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos 

 
 
 
Autorizo a abertura do respectivo processo, respeitando a legislação vigente e demais 

normas aplicáveis à espécie 
 

 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente do CRCMG 
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DESPACHO DE PROCESSO PARA A ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 

NÚMERO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 116 

NÚMERO DO PROCESSO E  
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 

OBJETO 

Contratação do engenheiro Juarez 
Rodrigues de Souza para executar de 
serviços de engenharia, objetivando 
alteração de projetos executivos de 
engenharia, relativos ao projeto de 
sistema de climatização, constituído de 
ar condicionado, ventilação e exaustão 
mecânica, incluindo projeto e memorial 
técnico, referentes à obra de construção 
do novo prédio que integrará a sede do 
CRCMG, incluindo a revitalização do 
prédio existente e unificação de áreas 
das duas edificações, sob coordenação 
de profissional a ser indicado pelo 
CRCMG. 

 

À 
Assessoria Jurídica do CRCMG 
 
Sr. Assessor, 
 
Encaminhamos o presente processo para análise e emissão de parecer. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 

PE-002/AF 

 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/BNTSQ-UB9W3-TJY6A-86PQJ

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 12/05/2022 14:49:47 -03:00

140



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: BNTSQ-UB9W3-TJY6A-86PQJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 12/05/2022

14:49

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/BNTSQ-UB9W3-TJY6A-86PQJ

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.

141



 
 
 

1 
 

PARECER JURÍDICO 
 

 
ASSUNTO:  Processo Administrativo de Contratação nº 116 - Inexigibilidade de 

Licitação nº 05/2022 - inviabilidade de competição. 
 
 
 
 
 
DO RELATÓRIO: 
    
             

Vislumbra-se que o PAC nº 116/2022, possui até a presente data 141 
laudas.  

 
Verifica-se que o processo administrativo analisado foi devidamente 

instruído por Estudos Técnicos Preliminares (fls. 06 a 13), Mapa de Riscos (fls. 14 a 
16), Termo de Referência (fls. 17 a 26), Proposta de Juarez Rodrigues De Souza (fl. 
38), justificativa de contratação direta por inexigibilidade de licitação (fls. 64 a 76), 
contrato inicial celebrado incialmente com F&F Construções e Projetos EIRELI (fs. 
78 a 87), Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas relativa ao CNPJ 
01.319.304/0001-89 (fls. 93 e 94), notificações enviadas ao representante legal da 
pessoa jurídica Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli (fls. 97 a 102), assim 
como Minuta de Contrato a ser celebrado (fls. 131 a 135). 

 
Inicialmente, se deu a formalização da demanda (fls. 02 e 03), 

oportunidade em que foi identificada a necessidade da contratação pretendida pela 
Assessoria da Presidência e pela Gerência Administrativa e Financeira, presente a 
concordância da Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos, conforme se vê: 

 
“Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi 
novamente analisada pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado 
que a necessidade do Conselho consiste apenas na construção de um auditório 
moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, uma sala de 
conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, 
aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma 
cobertura, que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, 
seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários no 
contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como 
forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação.  
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais 
especializados em engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos de construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e 
da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à 
Cemig e Corpo de Bombeiros.” 
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Observa-se no descrito em “RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR” 

(fl. 65) que houve desdobramento sobre a motivação pela qual restaria inviabilizada 
a competição de propostas e, consequentemente, caracterizada a inexigibilidade de 
procedimento licitatório (fls. 65 a 70): 

 
“A Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão de 

engenheiro, entre outras, estabelece, em seu art. 18, que somente o autor do 
projeto poderá realizar as alterações no trabalho que tenha elaborado, salvo 
recusa ou impedimento, comprovada a solicitação do interessado: 

 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão 
ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor 
do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações dêles (sic) poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo 
projeto ou plano modificado.  
 

Ainda no âmbito da Lei nº 5.194/1966, o seu art. 17 dispõe que os 
direitos autorais sobre projeto de engenharia pertencem ao profissional que o 
elaborar:  

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de 
engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações 
contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são 
do profissional que os elaborar.  
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha 
elaborado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas a 
projetos, planos, obras ou serviços técnicos.  
 

Corroborando tal entendimento, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que tratada e consolida a legislação sobre direitos autorais, em seu art. 7º, 
ratifica a proteção das “criações do espírito”, assim entendidas as obras 
intelectuais, entre as quais se incluem os projetos de engenharia, assim como 
reconhece os diretos morais do autor em relação à modificação de suas obras:  

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro, tais como:  
(...)  
“x - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à 
geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, 
cenografia e ciência;”. (grifos nossos)  
(...)  
Art. 24. São direitos morais do autor:  
(...)  
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;  
 

O Tribunal de Contas da União, manifestando-se sobre o tema, por 
meio do Acórdão 1309/2014 – Plenário, também entendeu pela proteção dos 
direitos autorais aos autores dos projetos de engenharia, conforme excerto 
abaixo:  
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Primeiramente, qualquer modificação em um projeto implica 
um novo registro de ART perante o CREA, uma vez que a 
Anotação de Responsabilidade Técnica serve para identificar 
a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados 
por profissionais ou empresas, proporcionando segurança 
técnica e jurídica para quem contrata e para quem é 
contratado. (grifo do autor)  
Em princípio, um projeto contratado só deverá ser executado 
para os fins e locais indicados. A sua reprodução, respaldada 
no art. 5º, alínea XXVII da Constituição Federal e no art. 29 da 
Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorias), depende de 
autorização prévia e expressa do autor. Além disso, para que 
os projetos sejam modificados, é imprescindível a 
anuência do respectivo autor, conforme art. 24, IV e 26 da 
Lei 9.610/98, pois as mudanças não autorizadas podem 
ser reclamadas, tendo o contratante que arcar com 
indenização por violação do direito moral e contra a honra 
do profissional autor. (grifo nosso) 
 
Ademais, em princípio, tendo em vista o art. 18 da Lei 
5.194/1966, as alterações do projeto só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. O parágrafo único do 
mesmo artigo prevê que, ‘estando impedido ou recusando-se 
o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações deles poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade 
pelo projeto ou plano modificado’. (grifo do autor)  
O art. 50 da Lei 9.610/1998 prevê a possibilidade de cessão 
total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 
escrito, constando no instrumento de cessão, 
obrigatoriamente, seus elementos essenciais, seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e 
preço.  
Portanto, é necessário verificar se, nos editais de contratação 
dos projetos complementares, há permissão dos autores dos 
projetos para outros profissionais fazerem as devidas 
adaptações, no caso de repetição, e registrarem a autoria 
dessas adaptações no Crea, se responsabilizando pelo projeto 
alterado. Ou se consta nos editais que tais adaptações serão 
realizadas pelos próprios autores. Importa definir ainda quais 
são os ônus para a administração em quaisquer das duas 
hipóteses. Trata-se de uma questão de definição da 
responsabilidade técnica no caso de eventual erro de projeto 
que possa causar dano à execução da obra, ou de eventual 
reclamação do autor quanto à abrangência de utilização do 
respectivo projeto, resguardando a administração pública.  
 

Observa-se que o acórdão traz um alerta importante, ao salientar os 
ricos de a Administração ter de arcar com indenização por possível violação de 
direitos autorais, conforme disciplina da Lei n.º 9.610/1998.  

Em exame anterior, o TCU, no Acórdão 1980/2004 - Primeira 
Câmara, também abordou o assunto, apontando para a possibilidade de repúdio 
do autor, em caso de alteração do projeto sem seu consentimento, contudo, 
também reconheceu ser razoável que se busque o próprio autor do projeto para 
que realize as alterações no trabalho original por ele elaborado:  
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26. Observo que a Lei 5.988/19732 não restringe as alterações 
em projetos arquitetônicos somente ao próprio autor. A 
proteção aos direitos morais do autor lhe confere a 
possibilidade de, em havendo alteração no projeto, durante 
sua execução ou após a conclusão, sem o seu consentimento, 
repudiar a paternidade da concepção da obra modificada. Ou 
seja, o argumento dos responsáveis não dá respaldo jurídico 
ao referido termo aditivo. Entretanto, é razoável admitir que, 
ante a execução parcial da obra e a necessidade de efetuar 
adequações no projeto, se busque o próprio autor para 
formular as alterações, haja vista ter sido ele selecionado, 
originalmente, pela qualidade e competência 
demonstradas, e não havendo questões estéticas ou 
problemas técnicos que justifiquem a contratação de 
outro profissional. Por outro lado, a contratação foi efetivada 
mediante assinatura de termo aditivo ao contrato original, de 
1986, cujo período de vigência estava esgotado e seu objeto 
concluído. Deveria ter sido assinado novo instrumento 
contratual. Todavia, considero tratar-se de erro de forma, já 
que entendi justificado o mérito da decisão adotada. (grifo 
nosso) 

 
O tema também foi tratado em julgamento do Superior Tribunal de 

Justiça, na oportunidade, o tribunal ressaltou a garantia dos direitos do autor de 
obras intelectuais3, bem como reconheceu que as alterações do projeto original 
somente podem ser realizadas pelo profissional que o elaborou, ressalvados os 
casos de impedimento ou recusa em fazê-lo, conforme entendimento exarado no 
Acórdão da Quarta Turma do STJ, Resp 1290112/PR:  

 
3. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
compreendendo entre elas, os projetos, esboços e obras 
plásticas concernentes à arquitetura (art. 7º, Lei n. 9.610/1998)  
4. Emergem direitos morais e patrimoniais da criação 
intelectual para o autor, sendo patrimoniais os que concedem 
o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, na sua totalidade ou 
parte, regulando as relações jurídicas da utilização econômica.  
5. Quando a obra de arquitetura nasce sob encomenda, 
caberá às partes contratantes a especificação quanto à cessão 
dos direitos patrimoniais, que, então, se circunscreverá aos 
limites do ajuste, tornando, outrossim, ilícitos usos que 
extrapolem a referida cessão.  
6. Em princípio, as alterações do projeto original só poderão 
ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado, mas 
estando este impedido ou recusando-se a fazer, comprovada 
a solicitação, as alterações poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá sua responsabilidade a 
partir de então.  
 

Note-se, portanto, que os julgados tanto da Corte de Contas quanto 
do STJ encontram-se alinhados às Leis n.º 9.610/1998 e n.º 5.194/1966, no que 
se refere ao reconhecimento da preservação dos direitos do autor de obras 
intelectuais, entre as quais se enquadram os projetos de engenharia, e da 
razoabilidade (TCU) ou exclusividade (STJ) da sua alteração pelo profissional que 
tenha elaborado o projeto original. Sendo cabível a contratação de terceiro 
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habilitado à execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto 
original ou nos casos de impedimento ou recusa em realizar as alterações.  

Vê-se que, na interpretação do STJ, o consentimento é residual, 
quando não especificado em ajuste, podendo as alterações no projeto serem 
feitas por terceiros quando verificados o impedimento ou a recusa do autor do 
trabalho original em fazê-lo.  

Assim, diante da demanda apresentada, observadas as disposições 
legais e regulamentares, bem como os entendimentos manifestados nos acórdãos 
supramencionados, o CRCMG realizou consulta junto à empresa contratada para 
elaboração dos projetos complementares originais, Fábio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, sobre o interesse 
e disponibilidade em executar as alterações dos projetos elaborados por 
responsáveis técnicos por ela designados e contratados. Após a análise do 
anteprojeto elaborado pelo CRCMG, que traz o detalhamento das modificações, 
o responsável legal pela empresa manifestou o interesse em realizar as alterações 
dos projetos. 

Entretanto, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da 
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no inciso 
IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, constatou-se que a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) se encontrava positiva, ou seja, com pendências 
e/ou irregularidades impeditivas da sua emissão. Tal situação foi comunicada à 
empresa em outubro de 2021, sendo solicitado que procedessem à regularização, 
com objetivo de viabilizar o prosseguimento da contratação.  

Adiante, novas e reiteradas comunicações foram feitas solicitando 
atualização da situação e previsão de regularização, tendo sido, inclusive, emitida 
e enviada uma notificação, à empresa, em 18 de janeiro de 2022, estabelecendo 
um prazo de 10 (dez) dias para que fosse apresentada a certidão negativa de 
débitos, sob pena de inviabilizar, em definitivo, o prosseguimento da contratação 
da empresa para a prestação dos serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos, tendo em vista que, nos termos do inciso IV do art. 
27 da Lei nº 8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição 
indispensável para contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, 
constituindo impedimento à contratação a não comprovação desse requisito por 
meio das certidões negativas, entre as quais se incluem a própria CNDT (inciso V 
do art. 29 da Lei nº 8.666/1993).  

Assim, não tendo ocorrido a regularização no prazo 
supramencionado, foi enviada uma nova notificação à empresa comunicando que, 
diante do impedimento de contratá-la, em razão da irregularidade trabalhista, o 
CRCMG buscaria outros prestadores de serviços aptos a realizar as modificações 
do projeto que, neste caso, seriam os próprios responsáveis técnicos pela autoria 
do projeto, de forma individual e direta, observado o que dispõe o art. 18 da Lei nº 
5.194/1966, que atribui ao autor do projeto original as prerrogativas de alterá-lo, 
nesse sentido, mostra-se legítima e apropriada a contratação dos autores de 
forma direta, na condição de responsável técnico para execução dos serviços de 
que trata esta justificativa.  

Vale repisar que até a presente data, a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, se encontra 
positiva.  

Diante disso, buscando atender à necessidade da Administração, no 
que se refere à alteração dos projetos complementares executivos do novo prédio 
que integrará sua sede; orientado pelos dispositivos legais e regulamentares que 
tratam de autoria de projetos de engenharia supramencionados; e considerando 
o impedimento de contratação da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos 
Eireli, o CRCMG passou a contatar os profissionais responsáveis pela autoria dos 
projetos originais de forma direta, solicitando a manifestação de interesse em 
proceder as alterações e a apresentação das respectivas proposta de preços.  
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Para viabilizar a contratação dos serviços de engenharia, os quais 
compreendem as alterações no projeto de climatização, o CRCMG realizou 
consulta junto ao autor dos respectivos projetos originais e detentor, portanto, dos 
direitos autorais, Juarez Rodrigues de Souza, registro CREA 22947/D-GO, sobre 
o seu interesse em executar as alterações dos projetos por ele elaborados, na 
condição de responsável técnico. Após a análise do novo projeto arquitetônico e 
anteprojeto de arquitetura disponibilizados pelo CRCMG, que trazem o 
detalhamento das modificações, o autor manifestou seu interesse e 
disponibilidade em executar os serviços, tendo apresentado, inclusive, sua 
proposta de preços. 

De fato, o CRCMG entende que o autor, Juarez Rodrigues de Souza, 
detém maior conhecimento sobre os aspectos técnicos envolvidos no 
empreendimento, considerando o conjunto de estudos, de avaliações, de 
levantamentos e de compreensão da concepção que são pretéritos e 
correspondentes ao desenvolvimento do projeto original por ela desenvolvido. 
Entende, ainda, que não é conveniente adotar a tese do repúdio, pois, para a 
Administração, representa maior segurança que o autor do projeto original 
continue mantendo sua responsabilidade técnica pelo trabalho como um todo, 
considerados tanto os aspectos do projeto inicial quanto de sua adequação às 
alterações demandadas pelo CRCMG. 

À vista disso, a escolha do autor do trabalho original também busca 
preserva a segurança estrutural do projeto final, com as adequações pertinentes, 
uma vez que as alterações serão implementadas por profissional que dispõe de 
ampla compreensão do projeto original.  

Tem-se, portanto, que a escolha do autor do projeto para execução 
dos serviços é acertada e encontra-se em harmonia com a legislação e as 
decisões do TCU e do STJ, já mencionadas, pois vai ao encontro da necessidade 
da Administração, observadas as argumentações supracitadas, bem como 
mantém a preservação dos direitos autorais, considerando que o autor do trabalho 
original aceitou realizar as alterações propostas para obtenção dos projetos 
complementares finais, adequados às demandas atuais do CRCMG.” 

 
 
 
Por fim, através do “Despacho de Processo para a Assessoria Jurídica” 

(fls. 140 e 141), em 12 de maio de 2022, o Gerente Administrativo e Financeiro 
encaminhou à Assessoria Jurídica o processo administrativo em tela para análise e 
emissão de parecer, o qual se passará a expor. 

 
 
Este é o relatório. 

 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 

 
Registe-se que, em plena e irrestrita homenagem ao princípio da 

segregação de funções, a pleiteada manifestação jurídica constante neste parecer 
não abordará aspectos de ordem técnica.     

 
A contratação de profissionais sob o regime estabelecido pelo art. 25 da 

lei de nº. 8.666/93 constitui fato possível, legal e comum, desde que o contratado 
preencha os requisitos previstos na norma. Sob essa ótica, a doutrina entende que 
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a enumeração das possibilidades pela inteligência do mencionado art. 25 não 
abrange todas as hipóteses, tratando-se, portanto, de rol exemplificativo, diante da 
incapacidade material do legislador esgotar todas as conjecturas do mundo fático. 

 
Assim, como expoente da tendência doutrinária exposta acima, é trazido 

texto extraído da obra de Marçal Justen Filho, presente em Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 5ª. edição:                                 

 
“Quando se trata de dispensa, o legislador tomou a si a tarefa de 
discriminar os casos de contratação direta. Por isso, a dispensa de 
licitação depende de previsão explícita em lei, cujo rol é exaustivo e não 
pode ser ampliado. Já nos casos de inexigibilidade, o legislador 
reconheceu a impossibilidade de promover um elenco exaustivo, por ser 
logicamente impossível antever todas as situações em que ocorrerá a 
inviabilidade da competição. Por isso, ainda que a lei indique situações 
de inexigibilidade, o rol normativo tem natureza exemplificativa. Neste 
sentido, toda doutrina se manifestou, como se pode ver em Celso Antônio 
Bandeira de Melo, Carlos Pinto Coelho Mota, Carlos Ari Sundfeld, 
Diógenes Gasparini e Toshio Mukai.” 
 
Destarte, desde que o gestor do CRCMG, partindo de seu prudente 

alvitre, distinga no contratando as qualidades que a lei impõe para que se lhe 
reconheça a inviabilidade de competição, não há impedimento legal para a 
consecução do objetivo. 

 
Diante do exposto, resta a conclusão de que a contratação sem licitação 

pretendida encontra lastro legal, sendo, contudo, a avaliação da inviabilidade de 
competição, assim como do discernimento da conveniência e oportunidade da 
contratação (um dos princípios basilares de Direito Administrativo) insertas na 
discricionariedade outorgada a Presidente do CRCMG, que, nesta qualidade, deverá 
decidir a questão. 

 
   Este é o nosso parecer, sub censura. 
 
   Belo Horizonte, 13 de maio de 2022 
 
 
 

Willian Fernando de Freitas 
Assessor Jurídico 

Assinado digitalmente por:
WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
CPF: 654.085.786-15
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 13/05/2022 16:31:00 -03:00
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 11.05.2022

13:17

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.2.1.01.01.001

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

7862 - JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA 449.744.341-87

Exercício

862 ORDINARIO 005/202211.05.2022 2022

Descrição da Conta

OBRAS E INSTALAÇÕES 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

RUA BURITI, QUADRA 38, LOTE 12

74973-140

Bairro : SETOR SERRA DOURADA

Cidade : APARECIDA DE GOIÂNIA UF : GO

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$1.692.281,00 R$232.699,28 R$13.500,00 R$1.446.081,72

Valor por Extenso

Treze Mil, Quinhentos Reais

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AO PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, 
CONSTITUÍDO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA, INCLUINDO 
PROJETO E MEMORIAL TÉCNICO, REFERENTES À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO 
QUE INTEGRARÁ A SEDE DO CRCMG, INCLUINDO A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE E 
UNIFICAÇÃO DE ÁREAS DAS DUAS EDIFICAÇÕES, SOB COORDENAÇÃO DE PROFISSIONAL A 
SER INDICADO PELO CRCMG - CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022.

1 R$13.500,00 R$13.500,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Inexigibilidade

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5007 - AQUISIÇÃO,  
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 

Nº. Reserva

901

Número do Evento

1284

Descrição do Evento

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

Belo Horizonte, 11 de Maio de 2022

___________________________________

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 11/05/2022
15:25:40

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 12/05/2022 10:11:33

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 13/05/2022
09:11:55

149



 
 

 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 

Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 
crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

MAPA DE RISCOS 

Objeto Alterações dos projetos complementares executivos do novo prédio que integrará a sede do CRCMG. 

Equipe de Planejamento 
Thais Soares Donato 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Izaias Angelo Gomes 

FASE DA ANÁLISE 
(  ) Planejamento da contratação 
(  ) Seleção do fornecedor 
(X) Execução do Contrato 

Nº Risco Consequência Tipo 

Avaliação 
Estratégia para eliminar ou minimizar 

a ocorrência do risco 
Estratégia de contingência caso o 

risco se concretize 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA
 

C
LA

S
S

E
 

Ação Responsável Ação Responsável 

1 Atraso na entrega do objeto. 
Atraso no início de 
execução da obra 

como um todo.  
Externa 2 1 2 4 

Fiscalização efetiva e 
acompanhamento do 
contrato, requerendo 
informações sobre o 

andamento da 
execução e o 

cumprimento do prazo 
previsto no ajuste.  

Fiscal do 
Contrato 

Abertura de processo 
administrativo para 

apuração de 
responsabilidade, 

podendo haver 
aplicação de sanções. 

Gestor do 
contrato / 

Presidência 

 

Fata de capacidade técnica de 
profissionais contratados em 
caso de impossibilidade ou 

recusa dos autores dos 
projetos originais 

          

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2
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2 
Entrega do objeto em 

desacordo com o que foi 
contrato.  

Não atendimento à 
necessidade da 
Administração.  

Externa 3 1 1 3 

Atuação efetiva do 
fiscal do contrato, 

promovendo a 
conferência minuciosa 

quando do recebimento 
do objeto.  

Fiscal do 
Contrato 

 
Não aceitação do 

objeto. 
 

Abertura de processo 
administrativo para 

apuração de 
responsabilidade, 

podendo haver 
aplicação de sanções. 

 
Na hipótese de não 

haver o adimplemento, 
proceder à abertura de 

novo processo de 
contratação. 

Gestor do 
contrato / 

Presidência 

 
 

A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento 
Geral PG-007/SQ – Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG 
nº 132/2017, bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017. 
 
Abrangência:  
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado. 
2: Adjacente - Afeta mais de um processo. 
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Frequência: 
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena. 
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional. 
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes. 
 
Severidade:  
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo. 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2
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2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos. 
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos. 
 
Classificação do risco  
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA. 
 
A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial. 
 
A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo: 
 
Resultado de 1 a 4: Risco tolerável. 
Resultado de 6 a 12: Risco moderado. 
Resultado de 18 a 27: Risco crítico. 
 
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados. 
 
Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são 
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor. 
 
Tratamento do risco: 
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras: 
a) aceitar o risco; 
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade; 
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco. 
 
 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 03/05/2022 11:42:46 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 02/05/2022 09:01:00 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 02/05/2022 10:05:58 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: 5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Izaias Angelo Gomes (CPF 046.926.156-05) em 02/05/2022 09:01 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação izaias@crcmg.org.br (Verificado)

Login

T9uAXZwb8Da5eSh0/SJ3akv2oUzb+zpt/82z4IPloeI=
SHA-256

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 02/05/2022

10:05

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 03/05/2022 11:42 - Assinado

eletronicamente
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Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

VEuze6QowTZVXurMiH8m8Xr209LsCJSptbUm+4kWCFE=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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PORTARIA CRCMG N.º 072, DE 16 DE MAIO DE 2022. 
 
 

Designa funcionários para executar as 
atividades de fiscal e de gestor do contrato 
celebrado entre o CRCMG e o engenheiro 
Juarez Rodrigues de Souza, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de 
engenharia, objetivando alteração de 
projetos executivos de engenharia, relativos 
ao projeto de sistema de climatização, 
constituído de ar condicionado, ventilação e 
exaustão mecânica, incluindo projeto e 
memorial técnico, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, incluindo a revitalização 
do prédio existente e unificação de áreas 
das duas edificações, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG. 
 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 

Considerando as exigências previstas no artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993 e 
na Instrução Normativa n.º 5/2017; 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º Designar a funcionária Thais Soares Donato para executar as 
atividades de fiscal técnico do contrato celebrado entre o CRCMG e o engenheiro Juarez 
Rodrigues de Souza, ficando responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação 
da execução do objeto nos moldes contratados, observando o fiel cumprimento de todas 
as cláusulas contratuais. 
 

Art. 2º Designar o funcionário Vinícius Tadeu Rezende Rosa para executar 
as atividades de gestor do contrato celebrado entre o CRCMG e o engenheiro Juarez 
Rodrigues de Souza, ficando responsável pela coordenação das atividades relacionadas à 
fiscalização, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e da formalização 
dos procedimentos referentes aos aspectos que envolvam a prorrogação, a alteração, o 
reequilíbrio, o pagamento, eventuais aplicações de sanções e extinção dos contratos, 
dentre outras ações. 
 

Art. 3º Designar o funcionário Izaias Angelo Gomes para executar as 
atividades de fiscal técnico substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e o engenheiro 
Juarez Rodrigues de Souza, ficando responsável por atuar na fiscalização técnica do 
contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 

Esse documento foi assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/QD5SV-8KG46-ASTXU-QM5MP
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Art. 4º Designar a funcionária Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso para 

executar as atividades de gestor substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e o 
engenheiro Juarez Rodrigues de Souza, ficando responsável por atuar na gestão do 
contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 

§ 1º O fiscal técnico do contrato deverá registrar todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, encaminhando-as ao gestor do contrato, para que 
sejam adotadas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico e 
o recebimento definitivo ficará a cargo do gestor do contrato. 
 

§ 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
e do gestor do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas cabíveis. 
 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá 
validade durante a vigência do contrato. 

 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente 

Esse documento foi assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/QD5SV-8KG46-ASTXU-QM5MP

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 16/05/2022 12:10:50 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: QD5SV-8KG46-ASTXU-QM5MP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 16/05/2022

12:10

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/QD5SV-8KG46-ASTXU-QM5MP

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate
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Izaias Gomes - CRCMG

De: Izaias Gomes - CRCMG
Enviado em: sexta-feira, 20 de maio de 2022 16:26
Para: 'Thais Donato - CRCMG'; Vinícius Rosa - CRCMG (geadf@crcmg.org.br); 

'Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos - CRCMG'; 'izaias@crcmg.org.br'
Assunto: Portaria nº 072/2022 - Designação de Fiscais e Gestores de Contrato
Anexos: PORTARIA 072-2022 - FISCAL DE CONTRATO -JUAREZ RODRIGUES (2).pdf; 

CONTRATO ENG. JUAREZ RODRIGUES - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.pdf

Prezados, boa tarde, 

Encaminho anexa a Portaria nº 072/2022, que os designou como fiscais e gestores do Contrato celebrado entre o 

CRCMG e o engenheiro Juarez Rodrigues de Souza, cujo objeto consiste na contratação de serviços de engenharia, 

objetivando alteração de projetos executivos de engenharia, relativos ao projeto de sistema de climatização, 

constituído de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes à 

obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 

unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG. 

 

Anexa ainda cópia do respectivo contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Augusto Berte, CAU nº A223384-3, Processo nº 1197/2018, notificação de
lançamento nº 3161, referente às anuidades 2015 a 2021, total devido até 09 de dezembro
de 2021 R$ 4.531,89;

Emanuele Passini, CAU nº A138459-7, Processo nº 644/2018, notificação de
lançamento nº 3166, referente às anuidades 2014 a 2021, total devido até 10 de dezembro
de 2021 R$ 5.146,94;

Moecir Rosa Pinto, CAU nº A79131-8, Processo nº 405/2016, notificação de
lançamento nº 3159, referente às anuidades 2012 a 2016, total devido até 09 de dezembro
de 2021 R$ 2.241,85;

Rafael Zaiosc Simmi, CAU nº A226546-0, Processo nº 1774/2019, notificação de
lançamento nº 3160, referente às anuidades 2016 a 2021, total devido até 09 de dezembro
de 2021 R$ 2.519,53;

Antonio Carlos Sutil Tavares, CAU nº PJ34813-9, Processo nº 1882/2019,
notificação de lançamento nº 1675, referente às anuidades 2017 a 2019, total devido até
09 de março de 2020 R$ 1.714,16;

Porto Alegre 11 de maio de 2022
TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

O Conselho Regional de Administração de Goiás torna público o Contrato firmado com
Empresa MARIA VANILDA DE OLIVEIRA, para prestação de serviços de jardinagem para o
CRA-GO, no valor global de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais). Vigência: 12
meses. Data da assinatura: 11/05/2022.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº. do Processo: 476908.000037/2022-88 Contratante: Conselho Regional de
Administração de Goiás. Objeto: Fornecimento de Lincença Adobe. Contratado: BUYSOFT
DO BRASIL LTDA Valor da dispensa: R$ 10.000,00 (dez mil reais) Conta Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 Vigência: 24 meses. Data da Ratificação: 09/05/2022.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 2022400242 - Objeto: Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de Sistema Corporativo de Conselhos de Classe, incluindo licenciamento de
uso da ferramenta, levantamento de requisitos, customização dos módulos do sistema,
implantação, treinamento e manutenção preventiva e evolutiva, hospedagem com Jboss e
Oracle (licenças e instalações), servidor de envio de e-mails (somente do sistema), DNS,
domínio e suporte do servidor e Certificação Digital SSL, para atender as demandas do
Contratante, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, da Lei 8.666/93; Valor
total: R$ 2.179.578,30 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e
oito reais e trinta centavos) referente ao período de 30 (trinta) meses; Contratada:
FATTORIA WEB CONS. E DESEN. EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 00.854.416/0001-77;
Autorização: Adm. Miguel Luiz Marun Pinto- Diretor de Administração e Finanças;
Ratificação: Adm. Leocir Dal Pai, Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Aditivo ao contrato N°0008/2019 firmado entre o conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a EMPRESA JARDINAGEM
MUNDO VERDE LTDA, CNPJ: 03.786.908/0001-60: Objeto: O presente termo aditivo tem
como objetivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da lei Nº8666/93, com justificativa
apresentada pela área demandante na requisição Nº 01.10.042, a PRORROGAÇÃO da
vigência do contrato firmando entre as partes e a MANUTANÇÃO do valor dos serviços
prestados. Os valores dos serviços não serão ajustados, mantendo-se os valores estimados
da contração de R$8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais), na forma mensal e de
R$100.200,00 (cem mil e duzentos reais) na forma anual. Vigência: 20/05/2022 a
19/05/2023. Data da assinatura do contrato: 06 de maio de 2022.
.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVALIAÇÃO PRESENCIAL DA COTA RACIAL CONCURSO PÚBLICO– –

OBJETO: O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região - CRBio-04 torna pública
a Convocação para a Avaliação Presencial da Cota Racial do Concurso Público 01/2022. Os
candidatos inscritos poderão consultar seu local de avaliação através da listagem contida
no Edital de Convocação ou em sua área restrita no site www.nossorumo.org.br, mediante
CPF e senha. O Edital de Convocação para a Avaliação Presencial da Cota Racial completo
deste Certame, contendo a relação dos locais e horários de todos os candidatos estará
disponível integralmente nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e
https://crbio04.gov.br a partir de 13 de maio de 2022. Para maiores informações entrar em
contato através do telefone (11) 4584-5668, ou pelo link "Dúvidas frequentes/Contatos" na
página www.nossorumo.org.br.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2022.
CARLOS FREDERICO LOIOLA

Conselheiro Presidente

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022

O CRBio-05 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 5ª REGIÃO, entidade
fiscalizadora do exercício profissional dotada de personalidade jurídica de direito público,
pela Comissão de Licitação, neste ato representado por seu Presidente, torna público que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, tipo menor preço (considerando-se o MENOR
PERCENTUAL DE TAXA DE SERVIÇO SOBRE O PREÇO OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA),
nos seguintes termos: Contratação de Empresa para aquisição de passagens aéreas
nacional e internacional, com remessa, emissão, marcação, remarcação, ressarcimento,
endosso, entrega de bilhete e/ou ordens de passagens, conforme especificações e valores
estabelecidas no Edital e seus anexos. Data e horário da Sessão: 26 de Maio de 2022, às
10:00hrs; Local: Sede do CRBio-05, sito à Rua Arquimedes de Oliveira, nº 187, Santo
Amaro, Recife/PE (CEP: 50.050-510). Edital: a íntegra do Edital Pregão nº 04/2022,
contendo o presente extrato, com as especificações e características do objeto e as
condições para participação, poderá ser retirado na sede do CRBio-05, Rua Arquimedes de
Oliveira, nº 187, Santo Amaro, Recife/PE (CEP: 50.050-510). no horário das 12h às 18h, de
segunda à sexta feira, na recepção, ou pelo site, www.crbio05.gov.br. A licitação está
aberta a todos os interessados que quiserem participar; Fundamento legal: que será regida
pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Recife/PE, 16 de maio de 2022
DEBORAH ROCHA BARBOSA MONTEIRO ATROCH

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022

O CRBio-05 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 5ª REGIÃO, entidade
fiscalizadora do exercício profissional dotada de personalidade jurídica de direito público,
pela Comissão de Licitação, neste ato representado por sua Presidente, torna público que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos seguintes
termos: compra de impressora laser colorida, conforme especificações e valores constantes
do Termo de Referência - anexo I. Data e horário da Sessão: 26/05/2022 às 14horas; Local:
Sede do CRBio-05, sito à Rua Arquimedes de Oliveira, nº 187, Santo Amaro, Recife/PE (CEP:
50.050-510). Edital: a íntegra do Edital Pregão nº 05/2022, contendo o presente extrato,
com as especificações e características do objeto e as condições para participação, poderá
ser retirado na sede do CRBio-05, Rua Arquimedes de Oliveira, nº 187, Santo Amaro,
Recife/PE (CEP: 50.050-510), no horário das 12h às 18h, de segunda à sexta feira, na
recepção, ou pelo site, www.crbio05.gov.br. A licitação está aberta a todos os interessados
que quiserem participar; Fundamento legal: que será regida pela Lei federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
contidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Recife/PE, 16 de maio de 2022
DEBORAH ROCHA BARBOSA MONTEIRO ATROCH

Presidente da Comissão de Licitação

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato nº 11/2022 - Pregão Eletrônico. Contratante: CRCES. Contratada: CAC COMERCIAL
LTDA CNPJ: 04.344.817/0001-38. Objeto: serviços de copa e cozinha - lanche/coffee break
- com fornecimento de materiais de consumo. Valor: R$ 47.782,15 - Conta contábil:
6.3.1.3.02.01.007 - Serviços de Copa e Cozinha.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: 2º Aditivo Termo de Cooperação. Partícipes: Associação dos Contabilistas da Rede
de Consultores INTEGRAR - CNPJ: 09.259.211/0001-18 e Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais - CNPJ: 17.188.574/0001-38. Objeto: cooperação para a
transferência de conhecimentos, realização de atividades educativas, palestras e eventos
que visem atualizar os profissionais da contabilidade sobre as legislações que impactam
suas atividades. Valor: sem ônus para os partícipes. Data de assinatura: 13/5/2022.
Vigência: 12 meses.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2022

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz saber
que foi autorizada a contratação direta, por meio do Processo Administrativo de
Contratação nº 116/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022, do
engenheiro Juarez Rodrigues de Souza, registro CREA nº 22947/D-GO, para executar
serviços de engenharia, objetivando alteração de projetos executivos de engenharia,
relativos ao projeto de sistema de climatização, constituído de ar condicionado, ventilação
e exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes à obra de
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do
prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de
profissional a ser indicado pelo CRCMG. Valor total: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais). Fundamento: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2022.
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 15ª REGIÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022

Nº Processo: 36.287/2022
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará - CRECI

15ª Região/CE, no uso de suas atribuições regimentais, torna público a Dispensa de
Licitação, com fundamento no Art. 24, Inc. V da Lei nº 8.666 de 21/06/93. Processo: nº
36.287/2022. Justificativa: Os LOTES 1 e 7 resultaram em FRACASSADOS e os LOT ES
2,3,1,5,6,e 8, resultaram em DESERTOS no Pregão Eletrônico 002/2022, conforme
publicação no D.O.U no dia 05/05/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de TIC
(notebook) e acessórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos, a fim de fazer a atualização do parque tecnológico do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis. Contratada: MJ COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.285063/0001-95. Valor: R$
105.748,00 (cento e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais). Ratificação: Tibério
Vitoriano Benevides de Magalhães, Presidente. Data da Ratificação: 09/05/2022.
Fortaleza/CE, 13 de maio de 2022. Tibério Vitoriano Benevides de Magalhães - Presidente
do CRECI/CE

Fortaleza-CE, 13 de maio de 2022.
TIBÉRIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHÃES

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª. Região - CRECISP e
Universidade de São Paulo - USP. Objeto: O presente Termo de Convênio e Cooperação
tem por objetivo o interesse público, mediante a articulação, interação e a conjugação de
esforços entre as partes signatárias, visando a uma melhor implementação de suas
atribuições legais, e, em especial, proporcionar a Universidade de São Paulo - USP,
assessoramento técnico-científico em atividades que necessitem de assunção de
responsabilidade técnica de avaliação imobiliária, com vistas a instruir procedimentos
administrativos em relação ao seu patrimônio imobiliário. Vigência: 31 de dezembro de
2024. Data da Assinatura: 09.05.2022.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 20ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO N° 1/2021

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão -
20ª Região, no uso de suas atribuições, considerando o Edital Nº 001/2021 de 06 de abril
de 2021, que regulamenta o concurso Público para os Cargos de Profissional Analista
Superior (PAS) - Fiscal, Profissional de Suporte Técnico (PST) - Serviços Operacionais e
Profissional de Suporte Técnico (PST) - Serviços Administrativos, com lotação na Delegacia
Regional de Imperatriz-MA torna público conforme subitem 15.8 do referido edital a
CONVOCAÇÃO do candidato identificado abaixo para o prazo de 05 (cinco) dias úteis, se
apresentar na sede desse órgão com o endereço na Rua Pajeú, Quadra 07, Ed. João
Teodoro, nº 20, Calhau - são Luís - MA às 09:30, portando todos os documentos previstos
nos subitens 15.1, 15.3 e 15.4 do edital, para ser encaminhada ao exame médico
admissional (subitem 15.1 "k"). Candidato: Kayk Cirqueira da Silva, Inscrição: 1482108

São Luís (MA), 17 de maio de 2022.
ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS

Presidente do CRECI/MA
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Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 116/2022 
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação 
Nº DA MODALIDADE 005/2022 

 

Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 

CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, 
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ sob o número 17.188.574/0001-
38, representado por sua presidente, Contadora Suely Maria Marques 
de Oliveira, de ora em diante denominado CRCMG, e de outro o 
ENGENHEIRO JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, residente e 
domiciliado em Aparecida de Goiânia-GO, na Rua Buriti Q 38, L12, 
Setor Serra Dourada III, CEP 74973-140, inscrito no CPF sob o nº 
449.744.341-87, registro CREA nº 22947/D-GO, de ora em diante 
denominado CONTRATADO, sujeitando as partes contratantes às 
normas constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, da Lei nº 10.406, 
de 10/01/2002 e da Lei n.º 13.709, de 14/8/2018, mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 

  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Contratação do engenheiro Juarez Rodrigues de Souza para executar serviços 
de engenharia, objetivando alteração de projetos executivos de engenharia, relativos 
ao projeto de sistema de climatização, constituído de ar condicionado, ventilação e 
exaustão mecânica, incluindo projeto e memorial técnico, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização 
do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG. 
 
1.2. Integram este contrato a proposta apresentada pelo CONTRATADO (anexo I), o Termo 
de Referência (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura de 
Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CRCMG 
2.1. As obrigações do CONTRATADO e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo II). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  
3.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CRCMG pagará ao CONTRATADO 
o valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) cujo desembolso dar-se-á com 
recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.01.01.001. 
 
3.2. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos das taxas de emissão das ARTs 
junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA. 
 
3.3. O valor total estipulado neste contrato é fixo, não comportando qualquer correção no 
curso de sua vigência. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. O CRCMG efetuará o pagamento, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que 
realizar o atesto da execução do objeto.  
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4.1.1. O atesto da execução do objeto somente ocorrerá após a aprovação do projeto junto 
aos órgãos e entidades competentes.  
 
4.1.2. O pagamento será feito por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 
 
4.1.3. Sobre o total do pagamento, serão descontados os encargos relativos ao INSS, ao ISS 
e ao IRRF, se aplicáveis. 
 
4.1.4. Caso a CONTRATADO  tenha retenção de INSS ou de IRPF de outra fonte, deverá 
apresentar os comprovantes de pagamentos da fonte pagadora ou declaração, sob as penas 
da lei, de que é segurado empregado, constando valor sobre o qual é descontada a 
contribuição para o INSS ou IRPF, naquela atividade, ou que a remuneração recebida atingiu 
o limite máximo do salário contribuição, identificando com a razão social e o nº do CNPJ da 
empresa ou empresas, referente à competência anterior ao da prestação dos serviços. 
  
4.1.5. A não comprovação do estipulado no item 4.1.4 acarretará o desconto previdenciário 
de 11% sobre o valor do pagamento.  
 
4.2. Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará sobrestado até que o CONTRATADO 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. 
 
4.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO 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: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

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

 
4.5.  O preço constante da proposta do CONTRATADO e pactuado no contrato celebrado 
entre as partes é fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
6.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado conforme critérios e condições estabelecidos 
no Termo de Referência (Anexo II), por funcionário do CRCMG, especialmente designado 
pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES  
7.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo II). 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
8.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 
9.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a 
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O 
CRCMG seguindo as boas práticas de governança e compliance está comprometido 
com seus deveres de garantia da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza 
em todas as relações contratuais que os envolvidos adotem boas práticas de 
governança, visando sempre o interesse do respeito a legislação vigente. 
 
9.2. Neste sentido, o CONTRATADO declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de 
categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela 
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de 
dados para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse 
público, com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições 
legais do serviço público, e, portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, 
representantes legais, prepostos e demais envolvidos na relação do objeto do presente 
contrato, estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 23 da 
LGPD. 
 
9.3. O CONTRATADO no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se 
encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, 
usuários final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais 
sejam objeto de tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios 
quotistas incluindo suas filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em 
conformidade com a LGPD. 
 
9.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os 
serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
9.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na 
LGPD, promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas 
tecnológicas, jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de 
pessoas naturais, no âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
9.6. É vedado ao CONTRATADO a subcontratação do processamento dos dados 
pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento ou tratamento para 
qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento prévio por 
escrito dos titulares dos dados, no âmbito do objeto deste contrato. 
 
9.7. O CONTRATADO se compromete a, na execução das suas atividades 
contratualmente previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância 
dos pressupostos da LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a 
CONTRATANTE, quando seu tratamento estiver em desconformidade com a referida 
legislação, sob pena de caracterizar inadimplemento contratual, passível, inclusive, de 
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motivar a rescisão prevista no presente instrumento. 
 
9.8. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 
acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access 
control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido 
como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento 
desses dados com terceiros; 
 
9.9. O CONTRATADO se compromete com a qualidade dos dados pessoais 
eventualmente fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, 
zelando pela entrega de dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor 
interesse dos titulares, respeitando os seus direitos e reforçando sua finalidade pública, 
na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais 
ou cumprir as atribuições legais do serviço público, nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
9.10. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 
dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o CONTRATADO interromperá o 
tratamento dos dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias 
porventura existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, salvo quando o CONTRATADO tenha que mantê-los para cumprimento de 
obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização 
administrativa, cível e penal. 
 
9.11. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada 
mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se o 
CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere 
outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser 
utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese 
alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins. 
 
9.12. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável 
por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 
10 acima. 
 
9.13. A parte informará imediatamente a outra parte, caso o titular dos dados, a ANPD 
– Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou terceiros, solicitar informações sobre 
o tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo 
determinar, legalmente amparada, a eliminação ou anonimização de dados 
compartilhados com a outra parte. 
 
9.14. O CONTRATADO cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das 
obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas 
Leis de Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de 
controle administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
10.1. Nos termos da Lei nº 14.063/2020 e do Decreto nº 10.543/2020, as partes e as 
testemunhas concordam expressamente em utilizar assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, reconhecendo que a 
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formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade jurídica e 
vinculação das partes ao Contrato. 
  
10.2. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais 
(não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou 
contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na medida máxima permitida pela 
legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
11.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as 
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito. 
 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2022. 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA 
Engenheiro CREA nº 22947/D-GO 

CONTRATADO 
 
 

Testemunhas   

Assinatura:  Assinatura: 

CPF:  CPF: 

 
 
 
 
 
 
 

Visto do Jurídico  
do CRCMG: 
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  Att..:  Sr VINÍCI.US ROSA

  Ref.:  ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

Goiânia/GO, 27 de abril de 2022.

Senhores(as),

Atendendo solicitação de V. S.as.,

Enviamos nosso orçamento para elaboração de projeto de sistema de climatização para ambientes da Sede do

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRCMG, em Belo Horizonte - MG.

Conforme descrição abaixo:

ITEM  DISCRIMINAÇÃO QUANT. PÇO. UNIT. PÇO. TOTAL

1.0

PREÇO - PROJETO CAD (2D):

1.1 -  Preço:  CRCMG - BELO HORIZONTE - MG

   Projeto e Memorial para a 1ª e 2º ETAPA da Sede do CRCMG. 1 vb -                    13.500,00R$    

Nota: 

 Prazo de entrega:  Condições de pagamento: subtotal:

 Validade da proposta: total:

Aguardando confirmação do presente orçamento, subscrevemos.

Atenciosamente,

60 (SESSENTA) DIAS

15 (QUINZE) DIAS

Eng. Mec. JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA - CREA: 22947/D-GO

      Orçamento nº. P0427-012 - REV00

- Projeto de climatização a ser elaborado conforme normas técnicas
específicas pertinentes ao assunto (ABNT e ANVISA);

   - CONFORME ENTREGA DAS ETAPAS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRCMG

- Incluso no preço a compatibilização do projeto com os demais projetistas
envolvidos no processo.

 BELO HORIZONTE - MG

AR CONDICIONADO 

13.500,00R$                           

Elaboração de projeto (ALTERAÇÕES DE PROJETO) de Sistema de
Climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica),
prevendo: Projeto e Memorial Técnico.

Rua Buriti, Qd. 38, Lt. 12, Setor Serra Dourada III, CEP 74.973-140 - Aparecida de Goiânia - GO – FONE: (062) 3548.7956
e-mail:  juarez.dl9@gmail.com

Eng. Mec. Juarez Rodrigues de Souza

62 - 98411.9685

13.500,00R$                           

CREA: 22947/D-GO
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.1. Presidência / Gerência Administrativa e Financeira. 
 

2.1. A solução compreende a execução de serviços de engenharia, de natureza não continuada, 
objetivando alteração de projetos executivos de engenharia, relativos ao projeto de sistema de 
climatização, constituído de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica, incluindo projeto e 
memorial técnico, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
incluindo a revitalização do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, sob 
coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG. 
 
As alterações dos projetos visam diminuir a área construtiva do novo prédio, por meio da supressão de 
um pavimento e adequação dos demais pavimentos. 
 
Na adequação do projeto, serão mantidos os espaços mais relevantes, indispensáveis ao atendimento 
das necessidades da Entidade. 
 
As informações e requisitos detalhados, acerca das alterações a serem implementadas nos projetos, 
encontram-se descritas nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e no projeto arquitetônico já 
adequado à nova concepção. 
 

Os serviços de devem compreender duas fases de implementação, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de dois 

pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML e 

cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro pavimento 
/ térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos os prédios, 
para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação com 

o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo a 

pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

ITEM 1 - SETOR SOLICITANTE 

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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Endereços:  
 
Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Abaixo a relação de projetos e serviços a serem elaborados para cada fase de implementação: 
 

PROJETOS E SERVIÇOS DA 1º FASE – NOVO PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

Ar condicionado 

Ventilação 

Exaustão mecânica 
  
 

PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

Ar condicionado 

Ventilação 

Exaustão mecânica 
 
• O profissional deverá atuar sob a coordenação do coordenador de projetos, profissional a ser 

indicado pelo CRCMG, o qual terá pleno conhecimento dos projetos, que ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração e da perfeita compatibilização entre 
os diversos projetos complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  
 

• Além dos projetos, o responsável técnico deverá elaborar e entregar ao CRCMG: 
o Memoriais descritivos de cada projeto com memória de cálculo onde serão apresentados todos 

os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e dimensionamento 
dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

o Caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações e normas 
de execução de todos os projetos; 

 
• Os projetos deverão ser harmonizados, ou seja, sem conflitos com os demais, devendo contemplar 

as facilidades de acesso para inspeção e manutenção dos sistemas. 
 
• Todos os projetos concebidos para uma determinada edificação ou conjunto arquitetônico devem 

estar compatibilizados entre si de forma que a execução de cada um seja feita sem comprometer 
ou mesmo alterar a concepção de outro. 

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• O CRCMG disponibilizará o levantamento planialtimétrico e as sondagens do terreno, e os 

profissionais responsáveis pelos projetos, deverão avaliar as soluções técnicas viáveis, as suas 
características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem 
atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio existente no 
terreno e a nova edificação. Deverão atender às exigências legais, técnicas, econômicas e ao 
adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhança.  

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos 
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indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica. 
 
• Além de todos os projetos, os contratados deverão entregar relatório técnico, com o memorial 

descritivo dos sistemas e componentes com memória de cálculo onde serão apresentados todos 
os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e dimensionamento 
dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

 
• Os projetos que dependem de aprovação de órgão fiscalizador ou concessionária (CBMMG, CEMIG 

e etc.) somente serão considerados aceitos pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, 
somente serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, do respectivo comprovante de 
aprovação. 

 
• Dentro do prazo pactuado para entrega dos projetos e serviços, o responsável técnico deverá 

apresentar a comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de 
entrada dos projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador 
responsável. 
 

• Durante a execução da obra, a Contratada, deverá realizar até 5 (cinco) visitas ao local, mediante 
solicitação do CRCMG, o custeio das despesas de deslocamento e estadia correrão por conta do 
Conselho. 
 

• Ainda durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução 
dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, ficará a licitante 
obrigada a proceder as correções necessárias, sem custo para o CRCMG.  
 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto 
compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares 
executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua 
Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do 
Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho 
Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG 
se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na 
arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de 
evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 
2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, 
médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi 
ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, 
uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o 
número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 
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realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários 
no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma de reduzir custos 
de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo 
de Bombeiros. 

5.1. Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da assinatura do contrato, compreendendo os seguintes elementos: 
 
a) comunicação escrita da conclusão dos serviços, contendo a relação completa dos documentos 

entregues; 
b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite, assinadas 

pelos respectivos responsáveis técnicos; 
c) Memoriais descritivos de cada projeto; 
d) disponibilização de todas as plantas e documentos complementares, em arquivos digitais editáveis 

e não editáveis (PDF), organizados em pastas, por meio de link de sistema de armazenamento em 
nuvem, enviado por e-mail. 

 
5.2. A análise e aprovação dos projetos e documentos complementares serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
5.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a necessidade de 
alguma alteração e/ou correção nos estudos preliminares entregues, deverá a contratada, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os 
projetos e documentos complementares, com as devidas alterações e/ou correções.   
 
5.4. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada deverá apresentar a 
comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de entrada dos projetos 
para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador responsável. Esses projetos 
somente serão aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes, somente serão efetuados, 
após a apresentação, pela contratada, da aprovação definitiva na concessionária ou no Corpo de 
Bombeiros. 
 
5.5. A aceitação definitiva dos projetos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da Contratante, 
posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos projetos elaborados. 
 

6.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da própria contratada. 
 
6.2. Poderão ser solicitadas pelo CRCMG reuniões, na forma remota, pela internet, em datas designadas 
pelo Conselho.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 

ITEM 4 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo: 321 Projeto: 5007 Conta contábil:  6.3.2.1.01.01.001 

ITEM 5 – PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE ENTREGA DO OBJETO 

ITEM 6 – LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO MATERIAL 

ITEM 7 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

ITEM 8 – TIPO DE LICITAÇÃO  
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9.1. Não se aplica. 
 

10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que realizar o 
atesto da execução do objeto.  
 
11.1.1. O atesto da execução do objeto somente ocorrerá após a aprovação do projeto junto aos órgãos 
e entidades competentes.  
 
11.1.2. O pagamento será feito por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 
 
11.1.3. Sobre o total do pagamento, serão descontados os encargos relativos ao INSS, ao ISS e ao 
IRRF, se aplicáveis. 
 
11.1.4. Caso a CONTRATADA  tenha retenção de INSS ou de IRPF de outra fonte, deverá apresentar 
os comprovantes de pagamentos da fonte pagadora ou declaração, sob as penas da lei, de que é 
segurado empregado, constando valor sobre o qual é descontada a contribuição para o INSS ou IRPF, 
naquela atividade, ou que a remuneração recebida atingiu o limite máximo do salário contribuição, 
identificando com a razão social e o nº do CNPJ da empresa ou empresas, referente à competência 
anterior ao da prestação dos serviços. 
  
11.1.5. A não comprovação do estipulado no item 4.1.4 acarretará o desconto previdenciário de 11% 
sobre o valor do pagamento.  
 
11.2. Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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. 
 
11.4. 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: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

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

 
11.5.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as partes é 
fixo e irreajustável. 
 

Não se aplica. 
 

13. O contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
14.1.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
14.1.3. Multa de:  
14.1.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar, nessa hipótese, 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
 
14.1.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
14.1.3.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
14.1.3.3. 3% (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
contratação, em caso de descumprimento de obrigações assumidas, por ocorrência, conforme a 
gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo. 
 
14.2. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao Conselho. Sendo assim, as 
multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência 
administrativa. 
 
14.3. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa, no 
percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial de deveres de 
pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 
 
14.4. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer FALTAS LEVES ou pelo 
descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos aos objetivos da Administração, 
mas sem inviabilizar total ou parcialmente a execução dos serviços. 
  
14.5. As FALTAS GRAVES serão puníveis com a aplicação das penalidades de multa no percentual de 
10% (dez por cento), podendo ser aplicada cumulativamente as sanções de suspensão temporária do 
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou impedimento de 
licitar e contratar com órgãos e entidades da União, caracterizando-se pela recorrência de quaisquer 
FALTAS MÉDIAS ou pelo descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos 
relevantes aos objetivos da Administração, inviabilizando a execução da contratação em decorrência de 
conduta culposa ou dolosa da contratada. 
 
14.6. Afim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradações que tratam nos subitens acima, será 
utilizada a seguinte classificação: 
 

TIPO DE FALTA GRAVIDADE 

Veicular qualquer tipo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Conselho. LEVE 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, 
bem como de endereço comercial e de telefone de contato ou deixar de atualizá-los 
em caso de alteração. 

MÉDIA 

Prestar os serviços sem obedecer estritamente às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Contrato pactuado. 

GRAVE 

Prestar os serviços sem observância da legislação vigente e dos atos normativos 
emanados dos órgãos competentes pela regulamentação da atividade, objeto do 
contrato.  

GRAVE 

Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços estipulados neste Termo 
de Referência e no Contrato. 

GRAVE 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do 
Contrato, quanto à execução do objeto. 

GRAVE 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

GRAVE 

 
14.6.1. As faltas cometidas pela Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das ocorrências 
previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo Administrativo. 
 
14.7. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada, as multas 
referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos 
termos da legislação vigente. 
 
14.8. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente com as multas previstas no subitem 14.1.3. 
 
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do processo 
administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail. 
 
14.10. A autoridade competente, na aplicação 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. 
 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14.12. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

Não se aplica. 
 

16.1.  O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do artigo 10 do Decreto 
nº 9.507, de 2018. 
 
16.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

ITEM 15 – INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, SE FOR O CASO 

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou de vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.4. O Contrato será fiscalizado por funcionário do CRCMG, especialmente designado pela autoridade 
competente.  
 

17.1. Prestar os serviços, objeto deste Procedimento com zelo e diligência, cumprindo as leis e 
normativos pertinentes, atendendo integralmente a todas condições e especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência e observando sempre a melhor técnica aplicável. 
 
17.2. Entregar os serviços objeto desse Procedimento, obedecendo aos prazos estipulados no item 5 
deste Termo de Referência.    
 
17.3. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste procedimento, tais 
como materiais, equipamentos, alimentação, instalações, mão de obra e quaisquer outros que forem 
pertinentes ao cumprimento do objeto, em conformidade com este Termo de Referência. 
 
17.4. Providenciar, em conformidade com a legislação vigente, as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no 
CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário 
e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da 
Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 
17.5. Manter-se à disposição do CRCMG, para representá-la junto aos demais profissionais 
responsáveis pela elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e 
compatibilizações necessárias. 
 
17.6. Atuar em conjunto com o coordenador de projetos a ser indicado pelo CRCMG, o qual ficará 
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de alteração dos Projetos e da perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos complementares envolvidos. 
 
17.7. Participar de reuniões periódicas entre os representantes da Contratante e a equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos, a serem realizadas na forma remota, pela internet, em datas 
designadas pela Contratante.  
 

17.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 
 
17.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
17.10. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra norma 
referente à obra e a segurança pública. 
 
17.11. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
17.12. Realizar, durante a execução da obra, até 5(cinco) visitas ao local, mediante solicitação do 
CRCMG, bem como atender a todas às solicitações de esclarecimentos. 
 
17.12.1. As despesas de deslocamento e estadia para realização das visitas serão custeadas pelo 
CRCMG. 
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17.13. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
Procedimento, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
17.14. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as 
correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 
17.15. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação. 
 
17.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 
 
17.17. Submeter-se à fiscalização do CRCMG, na execução dos serviços, seguindo todas as 
orientações repassadas.  
 

18.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim como 
prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
 
18.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato. 
 
18.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do CRCMG 
designado como Fiscal do Contrato. 
 
18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
18.5. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
18.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 

19.1. Os serviços contratados poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e nos Anteprojetos, na proposta ou a legislação e normas 
vigentes que tratam da atividade, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado neste 
Termo de Referência, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
19.2. O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade e qualidade do serviço 
executado, mediante termo circunstanciado de recebimento. 
 
19.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
19.4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 

21.1. Não se aplica. 
 

22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela assessora da Presidência, Thais Soares 
Donato, e pela Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) em consonância com as disposições 
legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de 
exame e aprovação do Ordenador de Despesa do Conselho, e passará a integrar o processo 
administrativo formalizado visando à instauração do certame licitatório e a efetividade da contratação. 
 
22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ASSINATURA DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

Maio/2022 
 
 
 

DATA ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

Maio/2022 
 
 

DATA ASSINATURA DA PRESIDENTE DO CRCMG 

 
 

Maio/2022 
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: TL8KK-C2DBG-B3XF6-4T8HG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Izaias Angelo Gomes (CPF 046.926.156-05) em 17/05/2022 09:55 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação izaias@crcmg.org.br (Verificado)

Login

ozJ4bSqmF/qZ9gAboR+BRIOI6fCALY39DgVnsN9oW5c=
SHA-256

Juarez Rodrigues de Souza (CPF 449.744.341-87) em 18/05/2022 14:03 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.7.244.146
Lat: -16,825821 Long: -49,251400

Precisão: 17 (metros)

Autenticação juarez.dl9@gmail.com

Email verificado SMS (final 9685)

V2/v/PXMyPJvNl201WIn2aYvjREFTvumhGGG+h+yoc0=
SHA-256
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Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 18/05/2022 19:59 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

179.84.41.6 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

6LBS4/WVLkHCR2trE7HQ9GpA6L0iB/6GChDv4dX2IHc=
SHA-256

WILLIAN FERNANDO DE FREITAS (CPF 654.085.786-15) em 19/05/2022

10:27

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 20/05/2022

15:59

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/TL8KK-C2DBG-B3XF6-4T8HG

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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