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indicado pelo CRCMG, contemplando: auditório, 
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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: 13/5/2022 Matrícula: 510 / 480 

Descrição da necessidade de contratação 

Contratação de serviços de engenharia objetivando alterações em projetos complementares executivos de acústica 
para o auditório do novo prédio que integrará a sede do CRCMG e o plenário localizado no térreo do edifício sede 
atual, devendo ser contemplada a unificação das duas edificações, sob coordenação de profissional a ser indicado 
pelo CRCMG. 

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 

 20/5/2022 
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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: 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 13/05/2022 17:29:47 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 16/05/2022 13:43:43 -03:00

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 16/05/2022 14:16:25 -03:00
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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. 
 

9

http://www.crcmg.org.br/


   
 

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

Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 
7 
 

 
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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ANEXO I - 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 alterações em projetos complementares executivos de acústica 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, contemplando: auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, 
como salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
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 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 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

  
 

PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

 
• 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, 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 
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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.  
 

• 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 
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. 
 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 
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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 90 (noventa) 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, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 
 

9.1. 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  

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
11.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG 
atestar a execução do objeto do contrato. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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. 
 

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:  

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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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 

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 
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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. 
 
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.  
 

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

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.1. Prestar os serviços, objeto deste Edital 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 Edital, 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, transporte, hospedagem, 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 em local e 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. 
 
17.13. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste edital, 
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. 
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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. 
 

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. 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
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22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

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 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 16/05/2022 15:27:21 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 16/05/2022 16:56:29 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 16/05/2022 17:19:00 -03:00
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1

Vinícius Rosa - CRCMG

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

Enviado em: quinta-feira, 31 de março de 2022 10:01
Para: Vinicius
Cc: beatriz@atermo.com.br; Vinícius Rosa - CRCMG
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG)

Bom dia, Vinícius. 
Tem uma previsão de quando conseguirá nos enviar a proposta? 
  
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: Vinicius <vinicius@atermo.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 17:01 
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG' <izaias@crcmg.org.br> 
Cc: beatriz@atermo.com.br 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
Prioridade: Alta 
  
Prezado Izaias, Boa Tarde! 
  
Agradecemos o convite e oportunidade. 
  
Estaremos avaliando as informações e retornaremos em breve. 
 
Atcs., 
  
  

   

Vinicius Cunha Prado 
  
Diretoria Técnica Comercial 
Cel: (31) 9 9974-4955 
Sede BHte │ MG:                  (31)     3418-4751    
www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br          
  

Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
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De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2022 16:03 
Para: vinicius@atermo.com.br 
Assunto: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
  
Prezado Vinícius, boa tarde.  
  
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. 
  
Projeto, sob sua responsabilidade técnica, a ser alterado:   
  

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 
  
  
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, 

 

  
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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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 17:58
Para: 'administrativobh@cobrape.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: 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: 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: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 18:01
Para: 'contato@mmkm.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta para elaboração de projetos complementares 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 complementares 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: 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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Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 
 
 

Propostas de 
fornecedores 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Leonardo Pavanello <leonardo@pavanelloprojetos.com.br> em nome de 
Leonardo Pavanello

Enviado em: sexta-feira, 6 de maio de 2022 17:27
Para: geadf@crcmg.org.br
Assunto: Proposta de projeto
Anexos: PROPOSTA DE PROJETO.pdf

Boa tarde 
 
Como solicitado, segue a nossa proposta de projeto acústico 
 
 
Atenciosamente 

Leonardo Pavanello 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
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ACÚSTICA 
ÁUDIO 
VÍDEO 
ILUMINAÇÃO 
CENOTÉCNICA 

Rua Ártica, nº 56 A, Bairro Adelaide, Belo Horizonte/MG – CEP 30770-360. 
Telefone: (31) 99185-2222 – E-mail: leonardo@pavanelloprojetos.com.br 
CNPJ: 06.161.231/0001-63 – Site: www.pavanelloprojetos.com.br 

PROPOSTA DE PROJETO 

 

 

De:   Leonardo Pavanello      P-05/2022 

 

PARA: CRCMG – Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas 
Gerais  
  A/C Vinícius Rosa 

  Gerente Administrativo e Financeiro - GEADF 
 

Como solicitado pelo Sr. Vinicius, apresento proposta de projeto de acústica. 

 

1. Objeto da Proposta: 

 

Proposta de Readequação de Projeto de Condicionamento e Isolamento Acústico da Nova Sede do 
CRCMG – BH / MG  
 

2. Escopo da Proposta: 

 

Projeto de Acústica: 

• Projeto de alteração do projeto Acústico existente, em relação à modificação do projeto 

arquitetônico. 

 

O projeto contemplará: 

1. Avaliação do projeto arquitetônico atual e suas interfaces. 

2. Estudo e readequação do Isolamento Acústico adequado. 

3. Estudo e readequação do Condicionamento Acústico adequado. 

4. Plantas, cortes e detalhes dos elementos acústicos. Memorial descritivo e outros documentos 
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ACÚSTICA 
ÁUDIO 
VÍDEO 
ILUMINAÇÃO 
CENOTÉCNICA 

Rua Ártica, nº 56 A, Bairro Adelaide, Belo Horizonte/MG – CEP 30770-360. 
Telefone: (31) 99185-2222 – E-mail: leonardo@pavanelloprojetos.com.br 
CNPJ: 06.161.231/0001-63 – Site: www.pavanelloprojetos.com.br 

O projeto não contemplará: 

1. Readequação do projeto arquitetônico/civil. 

2. Cálculo estrutural. 

 

3. Custo do Projeto: 

 

Projeto de Acústica  R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) 

*Nota fiscal com impostos inclusos. 

 

4. Prazo de Execução: 

 

• Para os projetos executivos, o prazo é até 180 dias. 

 

5. Condições de Pagamento: 

 

Os honorários devem ser pagos da seguinte forma: 

• 50% do valor da proposta em até 5 dias uteis após o aceite da proposta. 

• 50% do valor da proposta em até 5 dias uteis após a entrega e aceite do projeto executivo. 

 

6. Responsabilidade da contratada: 

 

• Fornecer todos os projetos em AutoCAD e PDF gravados em mídia digital (CD-ROW e Pen 

Driver) e impressos em papel em 2 cópias nos formatos e escalas adequadas. 

• Fornecer planilhas detalhadas de todos os materiais a serem utilizados. 

• Fornecer um memorial descritivo dos projetos. 

• Definir demandas para os outros projetos que tangenciam os projetos em questão. 
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ACÚSTICA 
ÁUDIO 
VÍDEO 
ILUMINAÇÃO 
CENOTÉCNICA 

Rua Ártica, nº 56 A, Bairro Adelaide, Belo Horizonte/MG – CEP 30770-360. 
Telefone: (31) 99185-2222 – E-mail: leonardo@pavanelloprojetos.com.br 
CNPJ: 06.161.231/0001-63 – Site: www.pavanelloprojetos.com.br 

 

7. Responsabilidade da contratante: 

 

• Fornecer todos os projetos arquitetônicos da obra. 

• Agendar reuniões com o corpo técnico quando necessário. 

• Fornecer as atualizações do projeto arquitetônico que por ventura venham a ocorrer durante o 

processo. 

 

8. Validade: 

 

• Esta proposta tem a validade de 30 (trinta) dias. 

 

9. Garantias: 

 

• O projeto será assinado por credenciado pelo CRT-MG e CREA-MG com experiências nos 

setores técnicos requisitados. 

 

A proposta acima é de responsabilidade de Leonardo Pavanello, sócio diretor da Pavanello Projetos 

Ltda., quaisquer dúvidas devem ser levadas ao mesmo para maiores esclarecimentos. 

O telefone de contado é: (31) 991852222 

Atenciosamente 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2021. 

 

 

Leonardo Pavanello 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: JBARROS Arquitetura e Acústica <jbarrosarquiteturaeacustica@gmail.com> 
em nome de JBARROS Arquitetura e Acústica

Enviado em: sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:27
Para: geadf@crcmg.org.br
Assunto: PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DE CONSULTORIA ACÚSTICA - CRCMG
Anexos: jbarros_proposta crc mg_202205513.pdf

Prezado Vinícius 
bom dia! 
 
É com muita satisfação que envio esta proposta para desenvolver a consultoria acústica para a sede do CRCMG.     
 
Gostaria de agradecer desde já pela atenção e confiança em mim depositada, reforço minha disponibilidade e 
interesse em atendê-los e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
Estarei aguardando você! 
 
Um grande abraço, 
Juliana 
 
 
--  
JBARROS Arquitetura e Acústica 
Juliana Barros 
_______________________________________________ 
55 31 3286.8494     55 31 99105.6113 
facebook | @jbarros.arquitetura.acustica 
instagram | @jbarros.arquitetura.acustica 
info@jbarros.arq.br 
www.jbarros.arq.br 
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TELEFONE 0xx31 3286 8494 | 99105 6113 

jbarrosarquiteturaeacustica@gmail.com  info@jbarros.arq.br 
www.jbarros.arq.br 

 

PROPOSTA PARA 

DESENVOLVIMENTO 

DE CONSULTORIA  

ACÚSTICA 
 

 

 

 

DATA: 

13.05.2022 

 

VÁLIDO ATÉ: 

02.06.2022 

 

 

PRAPARADO POR: 

JULIANA BARROS 
DIRETORA 

 

JBARROS ARQUITETURA E ACÚSTICA LTDA. 
RUA EDUARDO PRADO 110 | 01     GUTIERREZ 

BELO HORIZONTE    MG     BRASIL    30441-130 

+55 31 3286.8494     +55 31 99105.6113 

 
 

 jbarros.arquitetura.acustica 

 jbarros.arquitetura.acustica 

 Juliana Barros de Rezende 

 

www.jbarros.arq.br 
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TELEFONE 0xx31 3286 8494 | 99105 6113 

jbarrosarquiteturaeacustica@gmail.com  info@jbarros.arq.br 
www.jbarros.arq.br 

 

Sobre a empresa 

A JBARROS Arquitetura e Acústica é uma empresa sediada na cidade de Belo Horizonte que atua no mercado nacional 

com projetos arquitetônicos e acústicos para clientes residenciais, corporativos e comerciais. 

Os projetos são desenvolvidos sempre aliando criatividade, estética e funcionalidade, entregando o máximo de conforto 

aos nossos clientes.  

A arquiteta Juliana Barros é a sócia proprietária da empresa, onde desenvolve e coordena todos os projetos 

customizados, com cuidado e agilidade, procurando entender as necessidades de cada um. 

Graduou-se Arquiteta Urbanista pela Escola de Arquitetura da UFMG em 2002 e Mestre em Acústica de Edificações 

pelo Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG em 2015. 

Além de atuar no mercado como arquiteta e especialista em acústica desde 2002 em seu próprio escritório, foi 

colaboradora em escritórios de arquitetura com destaque nacional como Arquitetos Associados durante seis anos, Jô 

Vasconcellos Arquitetos, A&M Arquitetos, em escritório de decoração de interiores como o de Jaqueline Salomão, além 

da empresa Oppus Acústica, com o Eng. e Prof. Marco Antônio Vecci, onde esteve por cinco anos desenvolvendo 

projetos acústicos. Integrou a equipe de apoio de Arquitetura da Codemig no desenvolvimento do projeto da Estação da 

Cultura Presidente Itamar Franco, sede da Orquestra Filarmônica com a Sala Minas Gerais, Rádio e TV, onde trabalhou 

com os arquitetos Jô Vasconcellos, Rafael Yanni e José Augusto Nepomuceno. 

Paralelamente, iniciou uma nova jornada com a criação da Grampo Design, uma das lojas pioneiras de design 

contemporâneo do país, espaço que também servia de palco para um centro de criação de arquitetura e design, e ainda 

um local para exposições e eventos relacionados a esses temas. 

Atualmente, além de comandar a JBARROS, leciona disciplinas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 

Civil no Centro Universitário Newton Paiva, como Materiais e Técnicas de Construção Civil, Análise Estrutural, 

Estruturas de Madeira, Conforto Ambiental Térmico, Lumínico, Acústico e Projetos Arquitetônicos. 

É também pesquisadora Biomateriais desde 2019. Já publicou artigos e capítulos de livros sobre temas como 

Biomateriais, Biofabricação Digital, FabLabs, Conforto Acústico e Arquitetura Sonora. Compõe um grupo de pesquisa 

interdisciplinar nesta área dentro do IdeaReal, laboratório do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, especificamente 

com micocompósitos e bioplásticos, no desenvolvimento de produtos para a indústria da construção e embalagens. 
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Proposta de Projeto e Consultoria Acústica 

1.1 Apresentação 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022. 

 

 

Ao 

CRC MG 

A/C VINÍCIUS ROSA 

GEADF 
 

 

Conforme entendimentos anteriores, apresento-lhes, com grande entusiasmo, minha proposta de consultoria para 

readequação do projeto de condicionamento e isolamento acústico existente para a nova sede do CRCMG, em 

Belo Horizonte, MG. 
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A presença de acústica de boa qualidade é essencial em espaços com grande número de pessoas como espaços 

de trabalho compartilhado e Salas de Reunião. O ruído ambiente e/ou reverberação excessivos interferem 

diretamente na qualidade do uso dos mesmos. Em ambientes com acústica de boa qualidade, o criar, o 

desenvolver, o compreender, o aprender, o assimilar, o representar e o perceber deve ser fortemente estimulado, 

promovendo condições ideais para o bom desempenho de atividades que necessitam concentração e criatividade. 

O isolamento sonoro entre ambientes garante a privacidade em seus interiores, os quais, aliados a seus 

condicionamentos acústicos internos, promovem a clareza e a compreensão da fala catalisando a interação entre 

as pessoas. 

Segundo o Ministério de Trabalho (1985) “O ruído é um elemento que atua cumulativamente, produzindo efeitos 

psicológicos e, posteriormente, fisiológicos, na maioria irreversíveis” e, ainda, Segundo Gomes et. al (1989) “o 

ruído pode ser considerado como o risco de doença profissional que atinge maior número de trabalhadores em 

nosso meio”. Pessoas expostas a níveis de ruído elevados em ambientes de trabalho podem sofrer de perda 

auditiva causando danos, efeitos fisiológicos como aumento da produção de corticóides, adrenalina e 

noradrenalina que levam a alterações como taquicardia, vasoconstrição periférica e elevação da tensão arterial, 

ocasionando em distúrbios permanentes, ou seja, ao estresse. Estes sintomas podem se estender a náuseas, 

cefaléia, irritabilidade, instabilidade emocional, redução da libido, ansiedade, nervosismo, perda de apetite, 

sonolência, insônia, hipertensão, distúrbios visuais, bem como fadiga e redução da produtividade (GOMES et al., 

1989). 

Esta proposta tem por finalidade descrever os serviços necessários à realização do Projeto Acústico, de acordo 

com a seguinte metodologia: 

1.1.1 Consultoria Técnica 

Nessa etapa serão definidas as concepções técnicas a serem adotadas indicando as soluções de readequação do 

isolamento e de condicionamento acústico identificando as possíveis interferências destas com os demais projetos 

de interface como o projeto arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e hidráulicas, ar condicionado e etc. 

1.1.2 Relatório Técnico 

Será desenvolvido um Relatório Técnico que conterá a descrição de todas as soluções necessárias a serem 

adotadas para o problema, com a definição do tratamento acústico nos espaços a serem trabalhados e das 

instalações em geral com a especificação dos materiais, de maneira a possibilitar uma clara compreensão das 

intervenções a serem executadas. O Relatório contemplará também desenhos como plantas, detalhes, cortes e/ou 

elevações, cotados e nas escalas apropriadas, bem como um quantitativo e preço estimado de implantação. 

. 
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1.2 Escopo 

Fazem parte do escopo desta proposta de prestação de serviços fornecimento de consultoria acústica para o 

CRCMG conforme discriminado a seguir: 

1 Estudo do projeto arquitetônico alterado enviado previamente. 

2 Readequação do isolamento do(s) envoltório(s) dos espaços. Os tratamentos de isolamento sonoro seguirão 

padrões e normas ABNT e ISO. Deverão ser utilizados sistemas que tenham boa relação custo benefício e 

vida útil elevada. 

3 Condicionamento acústico interno dos espaços. O condicionamento acústico interno será feito com materiais 

fono-absorventes comumente utilizados na construção civil, de qualidade e de baixo valor agregado. As 

propriedades acústicas de absorção sonora desses materiais deverão proporcionar boas condições acústicas 

ao ambiente, contribuindo assim, para que o ruído no interior do mesmo seja reduzido. Como conseqüência, 

esse tratamento acústico interno também fará com que o ruído nos envoltórios, no seu exterior, seja também 

reduzido. 

Para a sua execução serão seguidas as prescrições da última edição das seguintes normas e/ou códigos, onde 

aplicáveis: Norma ABNT NBR 10.152:2017, ABNT NBR 10.151:2019. 

3.1 Fornecimento e Providências de Responsabilidade da Contratante 

Para execução dos serviços é necessário que a Contratante forneça os seguintes dados: 

• Desenhos arquitetônicos, estruturais e dos demais projetos complementares sempre que necessário; 

• Características técnicas de equipamentos sempre que solicitado; 

• Quaisquer informações que se façam necessárias para o bom andamento dos serviços de consultoria em 

acústica e projeto contidas nesta proposta. 

3.2 Prazos 

O prazo para a execução dos serviços é de 60 dias corridos após o recebimento da nota de empenho 

correspondente. 

1.1 Honorários 

O preço global dos serviços é de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), a serem pagos da seguinte 

forma: 

1 R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), sendo 50% do total, na autorização dos serviços; 

2 R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), sendo 50% do total, na contra entrega dos serviços. 
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Todos os impostos e encargos, relativo à mão de obra, estão inclusos, em nossos preços. 

2.1 Observações Gerais 

• Está prevista nesta Proposta 1 (uma) Visita Técnica ao local necessária à explicação das soluções e 

formas de execução das mesmas e à eliminação de possíveis dúvidas, bem como reuniões online para a 

apresentação da proposta. Para as demais visitas que forem solicitadas pela Contratante, fica 

estabelecido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) a hora técnica. 

• Os honorários foram calculados para os serviços acima descritos, não prevendo acréscimos ou 

modificações do programa previsto após a entrega do Relatório Técnico. 

• A remuneração estabelecida no presente documento abrange a cessão de uso dos direitos autorais 

patrimoniais do projeto tão-somente para a obra e local a que se destina, remanescendo sempre os 

referidos direitos autorais de integral propriedade de Juliana Barros de Rezende. Sua reprodução ou uso 

para fins diversos dos especificados está proibida pela Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que 

regula o exercício da profissão de arquiteto, entre outras e a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 

disciplina o Direito Autoral no país. 

1.3 Validade da proposta 

A validade desta proposta é de 20 (vinte) dias. 

1.4 Referências Bibliográficas 

1. GOMES, J. R.; COLACIOPPO, S.; FISCHER, F. M. Tópicos de saúde do trabalhador. São Paulo, SP. 

Editora HUCITEC, 1989. 

2. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Equipamento de Proteção Individual. São Paulo, Fundacentro, 1985. 
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Agradecendo desde já pela atenção e confiança em mim depositada, reforço minha disponibilidade e interesse em 

atendê-los e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Cordialmente, 

 

 

JULIANA BARROS DE REZENDE 

Arquiteta Urbanista CAU A92.118-1 

Mestre em Engenharia de Estruturas com ênfase em Acústica de Edificações pela UFMG 

Profa. Ajunta dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil no Centro Universitário Newton 

Paiva  

Pesquisadora de Biomateriais 

 

JBARROS ARQUITETURA E ACÚSTICA LTDA. 

CNPJ 19.222.531/0001-57 

Inscrição Municipal 0931622/001-2 

 

 

 
 
DE ACORDO. 

Autorizo a execução dos serviços previstos na proposta acima. 

Belo Horizonte, ______________________________________ 

 

 

 

CRCMG 

CNPJ ___________________________ 
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31207490461 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

2003

2005

BELO HORIZONTE

14 Outubro 2018

Nº FCN/REMP

J183733643455

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/537.641-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183733643455

Data

14/10/2018

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Malafaia & Veiga Associados 
 

Escritório de Contabilidade 

 

 
 

 
Avenida Pedro II nº 2.715 3 Andar – Carlos Prates – Belo Horizonte-MG 

Telefone: (31) 3412-1162 
mvcontabil@mvcontabil.com.br 

 

ATERMO – ACÚSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA 

 
CNPJ 05.523.597/0001-72 

 
 
 

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
 
 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO, brasileira, casada sob regime de parcial de bens, engenheira 
civil, nascida em 15/11/1966, na cidade de Belo Horizonte-MG, portador da Carteira de Identidade nº 56.030/D, 
expedida pela CREA-MG, CPF nº 622.383.026-20, residente e domiciliada na Alameda Oscar Niemeyer nº 1.100, 
Apartamento 403, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-065, na cidade de Nova Lima - MG; e 
 
 
 HUGO DE ASSIS GONZAGA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, 
portador da Carteira de Identidade nº 61.736/D, expedida pela CREA-MG, CPF nº 809.031.426-00, residente e 
domiciliado na Avenida Rio Grande do Sul nº 3.071, Bairro Jardim Veleiros, CEP 87.502-400, na cidade de Umuarama 
- PR, 
 
 
 Únicos sócios da empresa ATERMO – ACÚSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o número 05.523.597/0001-72, com sede na Rua Nísio Batista de Oliveira 254, Bairro Novo São 
Lucas, CEP 30.240-510, na cidade de Belo Horizonte - MG, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o 
número 113.517, em 18/05/2003, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3120749046-1, em 
09/02/2006, resolvem de comum acordo e da melhor forma de direito alterarem seu Contrato Social, conforme clausulas 
e condições abaixo: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
 
 O sócio HUGO DE ASSIS GONZAGA, cede e transfere a totalidade de sua participação no Capital Social 
para a sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO, ambos já qualificados. 
 
  Diante da alteração acima, o Capital Social passa a ter a seguinte distribuição: 
 

SÓCIOS Nº QUOTAS VALOR TOTAL 

BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO  220.000 R$  220.000,00 

TOTAL  220.000 R$  220.000,00 
 
Parágrafo Único A sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO compromete-se a recompor a pluralidade 
societária em até 180 (cento e oitenta) dias, de conformidade com a legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE TECNICA 
 
 A responsabilidade técnica junto ao CREA-MG será exercida pela sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA 
PRADO, inscrita no CREA-MG sob o número 56.030/D. 
 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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 Diante das alterações ocorridas, o Contrato Social da empresa tem a seguinte consolidação: 
 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 
 
 A sociedade é empresaria limitada e gira sob a denominação social de ATERMO – ACÚSTICA, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA, com sede social na Rua Nísio Batista de Oliveira 254, Bairro 
Novo São Lucas, CEP 30.240-510, na cidade de Belo Horizonte - MG, podendo instalar filiais, escritórios ou 
departamentos em qualquer ponto do país ou do exterior, e quando necessário, nomear representantes legais. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL 
 
 A sociedade tem como objeto social a execução de obras de construção civil em geral, a compra, venda e 
locação de bens próprios, a prestação de serviços técnicos de engenharia, assessoria, consultoria, perícias civis e laudos 
técnicos na área de engenharia, execução de projetos, isolamento acústico e térmico e o comércio varejista de chapas de 
aço e de materiais de isolamento acústico e térmico. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL 
 
 O Capital Social da sociedade é de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) dividido em 220.000 (Duzentas 
e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim 
divididos entre os sócios: 
 

SÓCIOS Nº QUOTAS VALOR TOTAL 

BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO  220.000 R$  220.000,00 

TOTAL  220.000 R$  220.000,00 
 
Parágrafo Único A sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO compromete-se a recompor a pluralidade 
societária em até 180 (cento e oitenta) dias, de conformidade com a legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
 
 A responsabilidade dos sócios, nos termos da lei, é limitada a importância total do Capital Social da empresa, 
nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 
 
 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento 
por escrito do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua 
aquisição. 
 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 
 
 A sociedade iniciou suas atividade no dia 01/02/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, sendo 
facultado a qualquer sócio retirar-se da sociedade, desde que faça mediante aviso prévio de sua resolução ao outro 
sócio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO 
 
 A administração da sociedade é exercida pela sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO, que assinará 
todos os documentos e papeis de interesse da sociedade vedado, entretanto, sua utilização em avais, abonos ou endossos 
em negócios estranhos aos interesses da sociedade, respondendo, na forma da lei, pelo excesso de mandato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE TECNICA 
 
 A responsabilidade técnica junto ao CREA-MG será exercida pela sócia BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA 
PRADO, inscrita no CREA-MG sob o número 56.030/D. 
 
 
CLÁUSULA NONA – RETIRADA PRÓ-LABORE 
 
 Os administradores terão direito a uma retirada mensal, a titulo de Pró-Labore, dentro dos limites fixados pela 
legislação do Imposto de Renda. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCÍCIO SOCIAL 
 
 O exercício social encerrar-se-á anualmente em 31 de Dezembro, quando se procederá o balanço geral e 
respectiva demonstração de resultado, ficando ajustado que os lucros ou prejuízos apurados terão a destinação que 
forem determinadas pelos sócios ou mantidos em suspenso. Poderá a sociedade, a critério dos sócios, levantar balanços 
intermediários, afim de apurar o andamento dos negócios, quando serão apurados os lucros ou prejuízos do período, 
dando-se a destinação que melhor convier aos interesses da sociedade. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE 
 
 As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento ou redução do Capital Social, 
designação ou destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, 
alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas em 
reunião dos sócios. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
 A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios e 
suas deliberações serão aprovadas por ¾ (três quatros) do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir 
maior quorum. 
 
 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS 
 
 Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS 
 
 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não se incorrem nas proibições no artigo 1.011 da Lei 
10.406/2002, bem como nas da Lei 8.934/94. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, onde deverão ser resolvidas todas as questões dele 
emergentes e propostas todas as ações dele oriundas, preterindo aos demais por mais privilegiados que sejam. 
 
 
 E por se acharem justos e contratados, firmam o presente instrumento. 
 
 
 Belo Horizonte, 01 de Agosto de 2018. 
 
 
 
Documento assinado digitalmente por: BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO e HUGO DE ASSIS 
GONZAGA 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/537.641-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183733643455

Data

14/10/2018

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

809.031.426-00 HUGO DE ASSIS GONZAGA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 7/9

52



 
 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E
ENGENHARIA LTDA - EPP, de nire 3120749046-1 e protocolado sob o número 18/537.641-0 em
15/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7031616, em 15/10/2018. O ato foi
deferido digitalmente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

809.031.426-00 HUGO DE ASSIS GONZAGA

Belo Horizonte. Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

BARBARA DA COSTA SOUZA LIMA070.674.356-33

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7031616 em 15/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA - EPP,
Nire 31207490461 e protocolo 185376410 - 15/10/2018. Autenticação: F7541A4A625AB5528A6A2190B7335210BA5C86D. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/537.641-0 e o código de
segurança cBZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
1. OBJETO 

 
Contratação de serviços de engenharia objetivando alterações em projetos 

complementares executivos de acústica 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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como salas de apoio, 
salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão expostos na laje 
técnica. 

 
 

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 611 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 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. 
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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. 
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. 

 

 
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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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) 

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 
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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. 

 

 
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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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. 

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

alterações em projetos complementares executivos de acústica 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, o CRCMG realizou consulta junto ao autor dos 
respectivos projetos originais e detentor, portanto, dos direitos autorais, Vinícius Cunha Prado, 
registro CREA 1406142921/D-MG, 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, Vinícius Cunha Prado, 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 

60

http://www.crcmg.org.br/


 
 

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

www.crcmg.org.br  
 

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.  

 
 

 
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 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 inicial de prestação dos serviços de alterações em projetos complementares 

executivos de acústica 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, 
apresentada pelo autor dos projetos originais, engenheiro Vinícius Cunha Prado, tinha o valor dotal 
de R$ 24.830,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta reais), contudo, após negociação realizada 
pelo CRCMG, o profissional refez e reapresentou a proposta, com valor de R$ 22.500,00 (vinte e 
dois mil e quinhentos reais), resultando em uma redução de, aproximadamente, 10% (dez por cento) 
do preço inicial.  

 
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) Solicitou documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, 

comercializados pelo futuro contratado, emitidos no período de até 1 (um) ano; 
 
b) Buscou 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 de objetos comercializados pelo futuro contratado, o profissional apresentou um contrato 
celebrado com o Banco do Brasil de nº 202274211594, cujo objeto compreende: “elaboração de 
projeto e caderno de especificações para o Condicionamento Acústico do Pátio do CCBB-BH, dentro 
das limitações impostas pelo IEPHA e compatível com o novo sistema de iluminação. Entrega de 
memorial descritivo, especificação dos itens, orçamento sintético e analítico contendo a composição 
de cada item orçado inclusive mão de obra e pesquisa de mercado dos insumos, no regime de 
empreitada por preço global”, o qual o profissional considerou ser o mais apropriado para utilizar 
como base de análise e comparação de preços, uma vez que também compreendeu em seu 
escopo, elaboração de projetos de acústica para uma edificação.  

 
Analisando o valor do referido contrato, R$28.185,74 (vinte e oito mil, cento e oitenta e 

cinco reais e setenta e quatro centavos), fica possível constatar que os preços propostos para o 
CRCMG são compatíveis com o que foi praticado em outra contratação de objeto semelhante 
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recentemente, demonstrando haver razoabilidade e compatibilidade nos preços dos serviços 
propostos para o CRCMG, em relação ao mercado. 

 
Considera-se importante ressaltar, no entanto, que os serviços em epígrafe objetivam 

atender a uma demanda particularizada, que tem por base projetos de engenharia elaborados de 
acordo com características distintas e específicas de uma edificação idealizada para atender às 
necessidades do CRCMG. Dessa forma, a verificação de preços praticados pelo engenheiro, junto 
a outros contratantes, poderá auxiliar na análise da compatibilidade do valor cobrado pelo 
profissional com o preço de mercado, mas não deve servir como parâmetro absoluto de 
comparação. 

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

domínio amplo, após realizar ampla pesquisa na internet, o CRCMG não localizou nenhuma tabela 
referencial para honorários de projetos da especialidade em questão: acústica.   

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

CRCMG realizou pesquisas entre os dias 9 a 13 de maio de 2022, utilizando-se os termos “projeto 
acústica” e “projetos de acústica”, não tendo encontrado nenhuma contratação similar que pudesse 
ser utilizada como parâmetro para atestação da compatibilidade dos preços propostos, uma vez 
que, apesar de a pesquisa ter retornado com alguns resultados, nenhum deles obtinha pertinência 
com os serviços demandados pelo CRCMG. 

 
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, tendo recebido 3 
(três) proposta com valores mais elevados do que o proposto pelo engenheiro Vinícius Cunha 
Prado, conforme demonstrado abaixo: 

  

Propostas de Fornecedores 

 JBARROS ARQUITETURA 
E ACÚSTICA LTDA PAVANELLO PROJETOS VINÍCIUS CUNHA PRADO 

R$27.800,00 R$29.000,00 R$ 22.500,00 

 
 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 Vinícius Cunha Prado, atualizados pela média de 3 
(três) índices que medem a inflação (IPCA, IGP-M e INCC), é de R$17.411,88 (dezessete mil, 
quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos). Apesar de o referido valor ser inferior ao preço 
proposto pelo responsável técnico, R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), é importante 
frisar que o regime de execução adotado no contrato foi empreitada por preço global, ou seja, a 
empresa contratada precificou os diversos projetos e serviços que compuseram o escopo da 
contratação com base em critérios próprios, uma vez que não foi estabelecido nenhum parâmetro 
para medir os preços individualizados dos itens. Portanto, entende-se que tal análise, por si só, não 
compromete a constatação da compatibilidade do preço proposto com a prática do mercado, a qual 
pôde ser fundamentada através de outros parâmetros utilizados. 
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Diante das evidências acima consignadas é possível constatar que o preço proposto 
pelo engenheiro Vinícius Cunha Prado para alterações em projetos complementares executivos de 
acústica 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, é vantajoso para a 
Administração e compatível com o valor de mercado.  

 
 

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 Vinícius 
Cunha Prado, registro CREA nº 1406142921/D-MG, para prestação dos serviços de alterações em 
projetos complementares executivos de acústica 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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como salas de apoio, 
salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão expostos na laje 
técnica, 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, 16 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 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 16/05/2022 18:39:02 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 16/05/2022 19:06:59 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 17/05/2022 10:38:21 -03:00
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Propostas 
apresentadas pelo 
engenheiro Vinícius 

Cunha Prado 
 

- Proposta inicial 

- Proposta final negociada 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinicius <vinicius@atermo.com.br> em nome de Vinicius
Enviado em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 11:17
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG'
Cc: beatriz@atermo.com.br; 'Vinícius Rosa - CRCMG'
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG)
Anexos: OR. 107-22 CRC MG - Alteração Projeto Acústico.pdf

Prioridade: Alta

Prezado Izaias, 
 
Enviamos nossa proposta para a execução do serviço em referência. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam viabilizar esse projeto. 
 
Atenciosamente, 
 
 

   

Vinicius Cunha Prado 
 

Diretoria Técnica Comercial 

Cel: (31) 9 9974-4955 

Sede BHte │ MG:                  (31)     3418-4751    

www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br 

 
Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
 

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 31 de março de 2022 10:01 
Para: Vinicius <vinicius@atermo.com.br> 
Cc: beatriz@atermo.com.br; Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
 
Bom dia, Vinícius. 
Tem uma previsão de quando conseguirá nos enviar a proposta? 
  
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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De: Vinicius <vinicius@atermo.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 17:01 
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG' <izaias@crcmg.org.br> 
Cc: beatriz@atermo.com.br 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
Prioridade: Alta 
  
Prezado Izaias, Boa Tarde! 
  
Agradecemos o convite e oportunidade. 
  
Estaremos avaliando as informações e retornaremos em breve. 
 
Atcs., 
  
  

   

Vinicius Cunha Prado 
  
Diretoria Técnica Comercial 
Cel: (31) 9 9974-4955 
Sede BHte │ MG:                  (31)     3418-4751    
www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br          
  

Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
  

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2022 16:03 
Para: vinicius@atermo.com.br 
Assunto: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
  
Prezado Vinícius, boa tarde.  
  
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. 
  
Projeto, sob sua responsabilidade técnica, a ser alterado:   
  

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 
  
  
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. 

  

67



3

  
Para análise das alterações necessárias a serem realizadas, encaminhamos o projeto 
arquitetônico já modificado à nova concepção. 
  
  
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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CRCMG 
PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL 

Readequação de Projeto Acústico 
Nova Sede – CRC MG 
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Belo Horizonte, 06 de abril de 2022 
 
 

Ao 
CRCMG 
Belo Horizonte / MG 
 
A/C.:  Izaias Ângelo Gomes 
 Auxiliar Administrativo - GEADF 
  
Ref.:  Alteração do Projeto Acústico – Isolamento e Condicionamento Acústico 

Nova Sede CRC MG – Belo Horizonte / MG 
  

De acordo com vossa solicitação, apresentamos nossa proposta Técnica / Comercial, para o 
serviço em referência. 
 
 
OBJETO DA PROPOSTA 
  

A presente proposta tem por objetivo a elaboração Alteração do Projeto de Isolamento e 
Condicionamento Acústico, da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - 
CRCMG, localizado em Belo Horizonte / MG.  
  
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

A Alteração do projeto Acústico existente, contemplará a alteração / modificação do projeto 
arquitetônico, atual, enviado pelo cliente, sendo: 
 

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 

 
O estudo acústico, para a elaboração do projeto, contemplará as seguintes atividades: 

 
a) Análise do projeto arquitetônico e suas interfaces; 

b) Estudo e definição do Isolamento Acústico adequado; 

c) Especificação do Condicionamento Acústico ideal para a finalidade; 

d) Memorial Descritivo contendo: plantas baixas e cortes, detalhes construtivos, descrição técnica, 
quadro de quantidades estimadas e custo estimado de investimento. 

 
 
Notas: - Será de responsabilidade do cliente o fornecimento do projeto arquitetônico 

atualizado, em dwg editável, para a execução do projeto acústico. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
O preço total / Global para a execução dos serviços acima é de R$ 24.830,00 (vinte e quatro mil, 
oitocentos e trinta reais). 

 
Condição de pagamento: mediante emissão das notas fiscais/faturas e conforme a seguir: 
 

• R$ 12.415,00  -  na autorização dos serviços. 
 

• R$ 6.000,00  -  contra entrega do ante-projeto. 
 

• R$ 6.415,00  -  contra entrega do projeto final e memorial. 
 

O Prazo para a execução dos sérvios é de 120 dias, após assinatura de contrato. 
 
Nossos preços não incluem a execução de serviços não contemplados nessa proposta. Caso haja a 
necessidade de serviços complementares, esses serão orçados à parte e aditivados à essa proposta. 
 
Impostos e Taxas :    ISS correspondente a 2,5% a ser recolhido pela  ATERMO, na sede da  

empresa em Belo Horizonte; 
Isento da retenção do INSS, de acordo com a Instrução Normativa 
n.971, do INSS, Artigo 143; 

        Retenção de IR: 1,5%; 
Retenção de Impostos Federais: 4,65%; 

 
Informações para contrato:   ATERMO ACÚSTICA ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA 

                                   END. :  Rua Nísio Batista Oliveira, 254 
                                              Bairro São Lucas   
                                              Belo Horizonte / MG - CEP: 30.240-510 
                                   CNPJ: 05.523.597/0001-72 
   I. E. : 001.049.638.00-95 

      I. M. : 179.136.001-4 
 
REFERÊNCIAS 
 
Temos como principais obras na área da Acústica Arquitetônica: 
 

 Shopping Centers: 
o Madero Steak House – Shopping Cidade – BH/MG 
o VitaDerm – Minas Shopping – BH/MG 
o Coco Bambu – Shopping Anchieta – BH/MG 

 Fortaleza - CE: 
o Museu Cais do Sertão – Fortaleza / CE 
o Café 3 Corações – Mossoró / CE 

 Estúdios de TV: 
o HOTMART 
o Estúdio Musical da Studio Sol  
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG, São Gabriel, Contagem ) 
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o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 
o UNIPAC ( Bom Despacho e Belo Horizonte ) 
o Tribunal Regional do Trabalho – TRT 3ª. Região BH 
o Fundação UNIMED – BH 
o Prefeitura de Santa Luzia / MG  
o TV Saber – Portal Saber Espiritismo – BHte / MG; 

 
 Estúdios de Rádio: 

o TJMG – Nova Sede BH 
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 

 CRCMG – Nova Sede de Belo Horizonte; 
 Codemig / Expominas – Pavilhões 1, 2 e 3 – Projeto Acústico 
 Ensino à Distância – PUC; 
 TJMG – Auditório, Plenários e Casas de Máquinas – Nova Sede BH/MG 
 UFMG – 08 Auditórios do complexo CAD3 – BH/MG 
 Nova Sede do Estúdio Sol, BH/MG; 
 Teatro Municipal de Nova Lima / MG; 
 Centro de Convenção Retiro das Rosas – Ouro Preto / MG; 
 Condicionamento Acústico da Sala da Orquestra Sinfônica do SESI Minas / BH; 
 Condicionamento Acústico das Salas de Música do SESI Minas / BH; 
 Home Cinema e Salas de apresentação – Caparaó e Patrimar – BH / MG; 
 Auditório da Nova Sede da FIEMG – BH / MG; 
 Auditório do Colégio Santo Antônio – BH; 
 Auditório e semi-auditórios da nova sede da FDC - Fundação Dom Cabral – Alphaville / MG; 
 Auditório do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte; 
 Auditório da MIP Edificações / BH; 
 Auditório da Sede do SICOOB / BH; 
 Sala do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes; 
 Casa Bernardi – BH / MG; 
 Clube Chalezinho - BH / MG; 
 Laboratório de Metalografia – CSN / Volta Redonda/ RJ; 
 Sala do MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura 
 Referência Latino Americano em Laboratório com Isolamento Acústico 

 
Somos certificados pela ISO 17.025 e nosso Laboratório de Acústica possui engenheiro Certificado em 
“Acústica e Vibração” pela SOBRAC – Sociedade Brasileira de Acústica. 
 
Temos atuação nos estados: MG, RJ, SP, PA, SE, MA, CE, PE, ES, GO, AM. 
  
 
 
PREPOSTOS 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas, referente a este processo, as pessoas responsáveis serão: 
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 ATERMO Acústica Isolamento Térmico e Engenharia Ltda 
Vinícius Cunha Prado – Gerência Técnica Comercial 
Telefone: (31) 3418-4751 / 3476-6786 
e-mail: vinicius@atermo.com.br  ou  atermo@atermo.com.br 
 

 CRCMG  
Izaias Ângelo Gomes – Auxiliar Administrativo  
Telefone: (31) 3269-8421 
e-mail: izaias@crcmg.org.br 
 

 
VALIDADE 

 
Esta proposta tem validade de 30 dias. 
 
 
 Sendo só para o momento, cumpre-nos informar que os trabalhos ofertados obedecem a rígidos 

padrões de qualidade e garantias, constituindo-se em documento hábil para comprovação das 
condições acústicas locais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Eng°. Vinícius Cunha Prado 
 

Gerência Técnica Comercial 
Especialista em Acústica Arquitetônica 

Certificado em Acústica e Vibrações - SOBRAC 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinicius <vinicius@atermo.com.br> em nome de Vinicius
Enviado em: sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:12
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG'
Cc: beatriz@atermo.com.br; 'Vinícius Rosa - CRCMG'
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG)
Anexos: OR. 107-22 CRC MG - Alteração Projeto Acústico - Rev. 1.0.pdf

Prioridade: Alta

Prezado Izaias, Bom Dia! 
 
Conforme solicitado, enviamos nossa proposta revisada comercialmente, para a execução do serviço em referência. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam viabilizar esse projeto. 
 
Atenciosamente, 
 
 

   

Vinicius Cunha Prado 
 

Diretoria Técnica Comercial 

Cel: (31) 9 9974-4955 

Sede BHte │ MG:    (31)     3418-4751    

www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br 

 
Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
 

De: Vinicius <vinicius@atermo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2022 11:17 
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG' <izaias@crcmg.org.br> 
Cc: 'beatriz@atermo.com.br' <beatriz@atermo.com.br>; 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
Prioridade: Alta 
 
Prezado Izaias, 
 
Enviamos nossa proposta para a execução do serviço em referência. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam viabilizar esse projeto. 
 
Atenciosamente, 
 
 

   

Vinicius Cunha Prado 
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Diretoria Técnica Comercial 

Cel: (31) 9 9974-4955 

Sede BHte │ MG:                  (31)     3418-4751    

www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br 

 
Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
 

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 31 de março de 2022 10:01 
Para: Vinicius <vinicius@atermo.com.br> 
Cc: beatriz@atermo.com.br; Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
 
Bom dia, Vinícius. 
Tem uma previsão de quando conseguirá nos enviar a proposta? 
  
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: Vinicius <vinicius@atermo.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 24 de março de 2022 17:01 
Para: 'Izaias Gomes - CRCMG' <izaias@crcmg.org.br> 
Cc: beatriz@atermo.com.br 
Assunto: RES: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
Prioridade: Alta 
  
Prezado Izaias, Boa Tarde! 
  
Agradecemos o convite e oportunidade. 
  
Estaremos avaliando as informações e retornaremos em breve. 
 
Atcs., 
  
  

   

Vinicius Cunha Prado 
  
Diretoria Técnica Comercial 
Cel: (31) 9 9974-4955 
Sede BHte │ MG:                  (31)     3418-4751    
www.atermo.com.br 
vinicius@atermo.com.br          
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Uma empresa Certificada pela RMMG na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 
  

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2022 16:03 
Para: vinicius@atermo.com.br 
Assunto: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 
  
Prezado Vinícius, boa tarde.  
  
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. 
  
Projeto, sob sua responsabilidade técnica, a ser alterado:   
  

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 
  
  
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, 

 

  
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 
  

76



 
 

                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR. 107 - 22 
Revisão 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CRCMG 
PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL 

Readequação de Projeto Acústico 
Nova Sede – CRC MG 

 
 

77



                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                
 
 

OR. 107 – 22 Rev. 2.0 
 

 
 
 

Rua Nísio Batista Oliveira, 254    atermo@atermo.com.br 
São Lucas - Belo Horizonte – MG   www.atermo.com.br        
Telefone: (31) 3418-4751 / 3476-6786    

1/4

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022 
 
 

Ao 
CRCMG 
Belo Horizonte / MG 
 
A/C.:  Izaias Ângelo Gomes 
 Auxiliar Administrativo - GEADF 
  
Ref.:  Alteração do Projeto Acústico – Isolamento e Condicionamento Acústico 

Nova Sede CRC MG – Belo Horizonte / MG 
  

De acordo com vossa solicitação, apresentamos nossa proposta Técnica / Comercial, revisada 
comercialmente, para o serviço em referência. 
 
 
OBJETO DA PROPOSTA 
  

A presente proposta tem por objetivo a elaboração Alteração do Projeto de Isolamento e 
Condicionamento Acústico, da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - 
CRCMG, localizado em Belo Horizonte / MG.  
  
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

A Alteração do projeto Acústico existente, contemplará a alteração / modificação do projeto 
arquitetônico, atual, enviado pelo cliente, sendo: 
 

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 

 
O estudo acústico, para a elaboração do projeto, contemplará as seguintes atividades: 

 
a) Análise do projeto arquitetônico e suas interfaces; 

b) Estudo e definição do Isolamento Acústico adequado; 

c) Especificação do Condicionamento Acústico ideal para a finalidade; 

d) Memorial Descritivo contendo: plantas baixas e cortes, detalhes construtivos, descrição técnica, 
quadro de quantidades estimadas e custo estimado de investimento. 

 
 
Notas: - Será de responsabilidade do cliente o fornecimento do projeto arquitetônico 

atualizado, em dwg editável, para a execução do projeto acústico. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
O preço total / Global para a execução dos serviços acima é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais). 

 
Condição de pagamento: mediante emissão das notas fiscais/faturas e conforme a seguir: 
 

• 100%  -  contra entrega do projeto final e memorial. 
 

O Prazo para a execução dos serviços é de 90 dias, contados após assinatura de contrato e após a 
entrega dos projetos arquitetônico e complementares atualizados. 
 
Nossos preços não incluem a execução de serviços não contemplados nessa proposta. Caso haja a 
necessidade de serviços complementares, esses serão orçados à parte e aditivados à essa proposta. 
 
Impostos e Taxas :    ISS correspondente a 2,5% a ser recolhido pela  ATERMO, na sede da  

empresa em Belo Horizonte; 
Isento da retenção do INSS, de acordo com a Instrução Normativa 
n.971, do INSS, Artigo 143; 

        Retenção de IR: 1,5%; 
Retenção de Impostos Federais: 4,65%; 

 
Informações para contrato:   ATERMO ACÚSTICA ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA 

                                   END. :  Rua Nísio Batista Oliveira, 254 
                                              Bairro São Lucas   
                                              Belo Horizonte / MG - CEP: 30.240-510 
                                   CNPJ: 05.523.597/0001-72 
   I. E. : 001.049.638.00-95 

      I. M. : 179.136.001-4 
 
REFERÊNCIAS 
 
Temos como principais obras na área da Acústica Arquitetônica: 
 

 Shopping Centers: 
o Madero Steak House – Shopping Cidade – BH/MG 
o VitaDerm – Minas Shopping – BH/MG 
o Coco Bambu – Shopping Anchieta – BH/MG 

 Fortaleza - CE: 
o Museu Cais do Sertão – Fortaleza / CE 
o Café 3 Corações – Mossoró / CE 

 Estúdios de TV: 
o HOTMART 
o Estúdio Musical da Studio Sol  
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG, São Gabriel, Contagem ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 
o UNIPAC ( Bom Despacho e Belo Horizonte ) 
o Tribunal Regional do Trabalho – TRT 3ª. Região BH 
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o Fundação UNIMED – BH 
o Prefeitura de Santa Luzia / MG  
o TV Saber – Portal Saber Espiritismo – BHte / MG; 

 
 Estúdios de Rádio: 

o TJMG – Nova Sede BH 
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 

 CRCMG – Nova Sede de Belo Horizonte; 
 Codemig / Expominas – Pavilhões 1, 2 e 3 – Projeto Acústico 
 Ensino à Distância – PUC; 
 TJMG – Auditório, Plenários e Casas de Máquinas – Nova Sede BH/MG 
 UFMG – 08 Auditórios do complexo CAD3 – BH/MG 
 Nova Sede do Estúdio Sol, BH/MG; 
 Teatro Municipal de Nova Lima / MG; 
 Centro de Convenção Retiro das Rosas – Ouro Preto / MG; 
 Condicionamento Acústico da Sala da Orquestra Sinfônica do SESI Minas / BH; 
 Condicionamento Acústico das Salas de Música do SESI Minas / BH; 
 Home Cinema e Salas de apresentação – Caparaó e Patrimar – BH / MG; 
 Auditório da Nova Sede da FIEMG – BH / MG; 
 Auditório do Colégio Santo Antônio – BH; 
 Auditório e semi-auditórios da nova sede da FDC - Fundação Dom Cabral – Alphaville / MG; 
 Auditório do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte; 
 Auditório da MIP Edificações / BH; 
 Auditório da Sede do SICOOB / BH; 
 Sala do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes; 
 Casa Bernardi – BH / MG; 
 Clube Chalezinho - BH / MG; 
 Laboratório de Metalografia – CSN / Volta Redonda/ RJ; 
 Sala do MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura 
 Referência Latino Americano em Laboratório com Isolamento Acústico 

 
Somos certificados pela ISO 17.025 e nosso Laboratório de Acústica possui engenheiro Certificado em 
“Acústica e Vibração” pela SOBRAC – Sociedade Brasileira de Acústica. 
 
Temos atuação nos estados: MG, RJ, SP, PA, SE, MA, CE, PE, ES, GO, AM. 
  
 
 
PREPOSTOS 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas, referente a este processo, as pessoas responsáveis serão: 
 
 ATERMO Acústica Isolamento Térmico e Engenharia Ltda 

Vinícius Cunha Prado – Gerência Técnica Comercial 
Telefone: (31) 3418-4751 / 3476-6786 
e-mail: vinicius@atermo.com.br  ou  atermo@atermo.com.br 
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 CRCMG  
Izaias Ângelo Gomes – Auxiliar Administrativo  
Telefone: (31) 3269-8421 
e-mail: izaias@crcmg.org.br 
 

 
VALIDADE 

 
Esta proposta tem validade de 15 dias. 
 
 
 Sendo só para o momento, cumpre-nos informar que os trabalhos ofertados obedecem a rígidos 

padrões de qualidade e garantias, constituindo-se em documento hábil para comprovação das 
condições acústicas locais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Eng°. Vinícius Cunha Prado 
 

Gerência Técnica Comercial 
Especialista em Acústica Arquitetônica 

Certificado em Acústica e Vibrações - SOBRAC 
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Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

Comprovações de 
outras contratações 

realizadas pelo 
Engenheiro Vinícius 

Cunha Prado  
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#Pública 

  Cesup 

 

BANCO DO BRASIL  CESUP PLAT BH 

   
  Número Data 

 Contrato  001  25/04/2022 
 

Imóvel (nº universal) Dependência Descrição do evento 

1908061880002 9822 PROJETO ACUSTICO 
Descrição do evento (cont.) 

Elaboração de projeto e caderno de especificações para o Condicionamento Acústico do Pátio do CCBB 
BH, dentro das limitações impostas pelo IEPHA e compatível com o novo sistema de iluminação. 
Entrega de memorial descritivo, especificação dos itens, orçamento sintético e analítico contendo 
a composição de cada item orçado inclusive mão de obra e pesquisa de mercado dos insumos, 
no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

Contrato 

202274211594 Valor - R$ 28.185,74 
Obra /Serviço 

Cronograma / Andamento 
x Normal  Adiantado em ______ dias.  Atrasado em ________ dias. 

 
Fiscal (engenheiro ou arquiteto) 

Nome Nº do CREA/UF ou CAU/UF 

JAQUELINE VAZ LOPES 133.684  
 

 

Instruções / Esclarecimentos 
 

  
 Para dar início a confecção do projeto realizamos reunião no CCBB BH com a presença Vinícius Cunha Prado 
e Letícia Silva Teotôni da Atermo, Christiane Carneiro e Jaqueline Vaz Assessoras de Engenharia. 
 
Pontos acordados: 
 - Entrega do primeiro estudo deverá ocorrer em 20 dias; 
 - Nas especificações e orçamento deverá ser considerada a utilização de plataforma elevatória e cadeira 
para trabalho em altura com os devidos profissionais necessários. 
 

 
 

Reiteramos as seguintes ordens de serviço (O.S.)  

  
 Data do recebimento 

  

 

Assinatura do fiscal Assinatura do contratado 

                                                                                                                                   via I: Contratado     via II: Contratado (manter na obra)     via III: Fiscalização         via IV: Cesin 
 

VINICIUS CUNHA 
PRADO:63750058687

Assinado de forma digital por VINICIUS 
CUNHA PRADO:63750058687 
Dados: 2022.04.27 14:25:40 -03'00'
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Comparativo com os 
valores do contrato 
da empresa Fabio 

Ferreira Construções 
e Projetos atualizado 
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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 DOS 

ÍNDICES)

PROPOSTAS 
DOS AUTORES 

DOS PROJETOS
AUTOR

3.10 Projeto de Acústica (auditório e plenário) e equipamentos R$11.660,00 R$15.174,32 R$16.045,33 R$21.015,98 R$17.411,88 R$22.500,00 VINÍCIUS

R$17.411,88 R$22.500,00

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

TOTAL
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crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

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) – Maurício 
José Guimarães Torres 

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

- Notificações enviadas à Fábio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli 

- Documentos Maurício José Guimarães Torres 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG 
Lein° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

Via do Contratante 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
14201800000004817504 

RNP: 1406142921 

Registro: 04.0.0000060 

Registro: 36823 

	-- 	1. Responsável Técnico 

VINICIUS CUNHA PRADO 
Titulo profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL; TECNICO EM TELECOMUNICACOES; ESPECIALIZACAO: 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO; 

Empresa contratada: 
ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA 

- ---- 	2. Dados do Contrato 

Contratante: F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELLI—ME 

Logradouro: RUA 90 

CNPJ: 01.319.304/0001-89 

N': 001160 

Cidade: GOIÂNIA 

Contrato: 

Valor: 10.000,00 

Bairro: SETOR MARISTA 
UF:GO 

Cebradoem: 09/10/2018 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

CEP: 74180015 

N': 000639 

CEP: 30140105 

CNPJ: 17.188.574/0001-38 

Q.iantidade: 	Unidade: 

1.00 

	 3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro: RUA CLAUDIO MANOEL 

Bairro: SAVASSI 

Cidade: BELO HORIZONTE 	 UF:MG 

Daadeinlcio: 01/10/2018 Previsão detérmino: 30/11/2018 

F'nalidade: AMBIENTAL 

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 

4. Ativ idade Técnica ------- -------- 

1 - EXECUÇÃO 
PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS 

Pçxaxrcks& das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

 

   

5. Otiserv ações 
ELABORAÇAO DE PROJETO DE ACÚSTICA, DA NOVA UNIDADE E SEDE ATUAL REVITALIZADA 	  

6. Declarações 

• 7. Entidade de Classe - 	 -- 9. lníormações 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA 	A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante 
do pagamento ou conferência no site do Crea. 

 	8 AGsinaturas 	 A autenticidade deste documento pode ser verif icada no sue 

rDclaose,eMi71` as as informações acima 	 www.crea- mg.org.br  ou wwconfea.org.br  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 

de 	
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

VALOR DA OBRA: R$ R$10.000,00. ÁREA DE ATUAÇAO: CIVIL, 
- 

VINICIUS.k,JNHA 	'-Õ 	 RNP: 140614292  

.- 

/4&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIR CNPJ: 01.319.304/0001_891 
Valor da ART: 145,15 - 	----------Ristradm: 15/10/2018 	ValorPago: 145,15 	 NcssoNúmero: 0000000004688410 

CREA-MG 
w.v.v.crea-mg.org.br  1 0800.0312732  
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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: 37262974/2021
Expedição: 15/10/2021, às 15:08:56
Validade: 12/04/2022 - 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:
0010692-68.2019.5.18.0001 - TRT 18ª Região 

0010184-67.2020.5.18.0008 - TRT 18ª Região 

0010631-49.2020.5.18.0010 - TRT 18ª Região 

0010516-22.2020.5.18.0012 - TRT 18ª Região 

0010521-32.2020.5.18.0016 - TRT 18ª Região 

0010676-35.2020.5.18.0016 - TRT 18ª Região 

Total de processos: 6.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
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
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 2

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão nº 37262974/2021. 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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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… 2/2

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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1

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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 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
 

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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 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
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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1

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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 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
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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Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
Documentos Vinícius 

Cunha Prado 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2895556/2022
Emissão: 23/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 604dY

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o
CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS CUNHA PRADO

Registro: 1406142921

CPF: 637.500.586-87

Endereço: RUA NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, 254, NOVO SAO LUCAS, BELO HORIZONTE, MG, 30240510

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/01/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO
359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 03/12/1993

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO
359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 21/07/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI

Registro: 13109

CNPJ: 05.523.597/0001-72

Data Ínicio: 28/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 604dY
Impresso em: 23/03/2022 às 10:30:30 por: adapt, ip: 191.185.91.170
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BRIEF 
 
 

VINÍCIUS CUNHA PRADO 
Fone: 031-9974-4955 

031-3418-4751 
e-mail: vinicius@atermo.com.br 

 
 

1. FORMAÇÃO ESCOLAR 
 
CERTIFICAÇÃO: Certificado em Acústica e Vibrações pela SOBRAC – Sociedade 

Brasileira de Acústica - 2014 
 
PÓS-GRADUAÇÃO:  Lato-Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho –  2007 – 

FUMEC. 
 
ESPECIALIZAÇÃO: Acústica Arquitetônica – 2007 – UFMG / FUNDEP 
 
GRADUAÇÃO:   Engenharia Civil - 1993 – B.Hte 
 
2. ATUAÇÃO 
 

 Atuação a mais de 20 anos na área de Acústica Arquitetônica e Industrial e 
Controle de Ruído; 

 
Professor de Acústica e Ruído Industrial – Em diversos cursos de graduação e engenharia, 
arquitetura e fonoaudiologia 
 
Conselheiro da SOBRAC – Brasil  
 
Consultor na área de Acústica e Controle de Ruído 
 

 Consultor em diversas empresas, para Diagnóstico e Mitigação de fontes sonoras 
e exposição ocupacional ao ruído; 

 Monitoramento de Ruído Ambiental e Simulações Acústicas; 
 Participação em simpósios e cursos de especialização em acústica, pela SOBRAC; 
 Palestras e cursos, sobre Implantação de Medidas de Controle de Ruído na área 

Industrial. 
 

Cursos Ministrados / Palestras 
 

 2017 – A Consultoria Acústica na Gestão de Controle do Ruído e Soluções de 
Engenharia Acústica no PCA │Disciplina Saúde Ocupacional – Graduação em 
Fonoaudiologia – Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. 

 2016 – A Consultoria Acústica na Gestão de Controle do Ruído e Soluções de 
Engenharia Acústica no PCA │Disciplina Saúde Ocupacional – Graduação em 
Fonoaudiologia – Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. 

 2015 – A Consultoria Acústica na Gestão de Controle do Ruído e Soluções de 
Engenharia Acústica para o Ruído e Novas Tecnologias – Pós Graduação em 
Medicina do Trabalho – Ciências Médicas - BH. 

 2014 – Acústica aplicada e o Controle de Ruído Industrial, ministrado “on job”, para 
a VALE, setor de Higiene Ocupacional – MG. 

 2008 a 2013 – A Consultoria Acústica na Gestão de Controle do Ruído e Soluções 
de Engenharia Acústica para o Ruído Industrial – Curso de Capacitação 
Profissional em PCA - Programa de Conservação Auditiva, pela Ofício Qualidade 
de Vida no Trabalho. 
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 2012 e 2013 – Acústica Básica, Gestão de Controle de Ruído, Mapeamento 
Sonoro e Soluções de Engenharia Acústica para o Controle do Ruído Industrial - 
Curso de Capacitação Profissional em PCA – Programa de Conservação Auditiva – 
pela SRT Consultoria em Saúde e Higiene Ocupacional. 

 2010 – A prática de aferição de cabinas audiométricas segundo a ISO 8353-1 e 
propostas corretivas para redução de ruído no ambiente de exames auditivos – 
Fórum de Boas Práticas em Conservação Auditiva - Belo Horizonte / MG. 

 2010 – A viabilidade de implantação de medidas de controle de execução 
terceirizada e/ou pela própria empresa através de consultoria acústica – Fórum de 
Boas Práticas em Conservação Auditiva – Belo Horizonte / MG.   

 2006 - Nova Gestão de Programa de Conservação Auditiva - "Atuação 
Interdisciplinar entre a Fonoaudiologia e a Engenharia acústica" - 1º Simpósio 
Internacional de Prevenção Auditiva no Trabalho – SP, pela CEFAC.  

 2005 – Case em Acústica – Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH, Belo 
Horizonte / MG. 

 2005 - Sistemas de Controle de Ruído Industrial – MBR / Ofício Segurança no 
Trabalho. 

 2003 – Conforto Acústico e Isolamento de Estúdios de Rádio e TV – Graduação 
em Jornalismo, Publicidade e Propaganda da Fundação Cultural de Belo Horizonte 
UNIBH, Belo Horizonte / MG. 

 2003 – Conforto Acústico e Isolamento de Estúdios de Rádio e TV – Graduação 
em Comunicação e Jornalismo da Fundação Cultural de Belo Horizonte UNIBH, 
Belo Horizonte / MG. 

 2002 – Conforto Acústico e Isolamento de Estúdios de Rádio e TV – Graduação 
em Comunicação da Fundação Cultural de Belo Horizonte UNIBH, Belo Horizonte / 
MG. 

 2002 – Conforto Acústico e Isolamento de Estúdios de Rádio e TV – Graduação 
em Comunicação da Fundação Cultural de Belo Horizonte UNIBH, Belo Horizonte / 
MG. 

 2002 - Acústica Arquitetônica – Curso de designer de Interiores - UEMG – Bhte – 
MG. 
 

Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização 
 

 2014 – Profissional Certificado em Acústica e Vibrações pela SOBRAC – 
Sociedade Brasileira de Acústica, São Paulo / SP – 2014;  

 2014 – Curso de Aplicação da Norma ABNT NBR 10.151:2000 ao Controle do 
Ruído no Meio Ambiente – ABNT, Rio de Janeiro / RJ.  

 2014 – Seminário Software Predictor-LimA – Mr. Erwin van Hartog - Bruel & Kjaer 
University – Belo Horizonte / MG 

 2013 – Building & Architectural Acoustics Environmental and Urban Noise, 
Assessment 2250/2270 Workshop - Env-Show Bruel & Kjaer University – São 
Paulo / SP. 

 2012 – Building & Architectural Acoustics; Environmental Noise Combined; Sound 
Level Meter User Group - Bruel & Kjaer University – São Paulo / SP. 

 2010 – ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 – Rede Mineira de Laboratórios de 
Metrologia e Ensaios – RMMG – Belo Horizonte / MG. 
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 2008 – Controle de Ruído – Sylvio Reinaldo Bistafa -  XXII Encontro da SOBRAC – 
Belo Horizonte / MG. 

 2008 – Avaliação da Exposição Ocupacional à Níveis de Pressão Sonora – 
Eugênico Pacéli Hatem Diniz – XXII Encontro da SOBRAC – Belo Horizonte / MG. 

 2007 - Projeto Acústico – Arquitetônico de Ambientes Especiais - Victor Mourthé 
Valadares - UFMG / FUNDEP – Belo Horizonte / MG. 

 2002 – Desempenho Acústico de uma Sala de Aula com Características Especiais 
– Miriam Pompeu Nagem e Stelamaris Rolla Bertoli - XX Encontro da SOBRAC – 
Rio de Janeiro / RJ. 
 

Eventos especializados 
 

 2017 – XXVII Encontro Nacional da SOBRAC – Brasília / DF 
Apresentação de Trabalho Acústico – Mapeamento de Correia 
transportadora 

 2016 – 22º Congresso Internacional de Acústica – ICA 2016  
- X FIA / XXVI SOBRAC / XIV AAA 

 2014 – XXV Encontro Nacional da SOBRAC – Campinas / SP. 
 2013 – IV Workshop de Acústica Arquitetônica – AUDIUM – Salvador / BA.  
 2010 – Fórum de Boas Práticas em Conservação Auditiva – Belo Horizonte / MG. 
 2008 - 22° Encontro da SOBRAC, Belo Horizonte – MG. 
 2006 - 1º Simpósio Internacional de Prevenção Auditiva no Trabalho – SP, pela 

CEFAC.  
 2002 – 20° Encontro da SOBRAC, Congresso de Metrologia em Acústica e 

Vibrações, Rio de Janeiro – RJ. 
 2002 – II Simpósio Brasileiro de Metrologia em Acústica e Vibrações – SIBRAMA – 

Rio de Janeiro / RJ. 
 2000 - 19o Encontro da SOBRAC, Belo Horizonte - MG. 
 1998 - 18o Encontro da SOBRAC, 1o Congresso IBEROAMERICANO de Acústica,                           

Florianópolis - SC. 
 
 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

ATERMO – Acústica, Isolamento Térmico e Engenharia 

Diretor - Técnico Comercial  

RT do Laboratório de Acústica ATERMO 

Período – 2005 a atual 

 
Atuação nas áreas de Acústica Arquitetônica e Industrial, com presença nos estados do Pará, 
Minas Gerais, Sergipe, Maranhão, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
 
Responsável Técnico pelo Laboratório de Acústica da ATERMO, na execução de Projetos, 
Desenvolvimento, Fabricação e Montagem de Sistemas Acústicos, tanto na área arquitetônica 
quanto na Industrial. 
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Implantação do Sistema de Qualidade, que possibilitou a certificação do Laboratório da 
ATERMO pela ISO/IEC 17.025:2005 “ Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de 
Ensaio e Calibração”. 
 
Principais obras / clientes: 
 

• MBR; CADAM; PARÁ PIGMENTOS S.A.; IMEYRS PPSA; VALE; ARCELOR 
MITTAL; GERDAU; CEMIG; VOTORANTIM METAIS; CSN; VM TUBES; RPM – 
Rio Paracatu Mineração / KimRoss; BR Distribuidora / PETROBRÁS, NAMISA, 
FCC Fábrica Carioca de Catalizadores; ANGLOGOLD ASHANTI; VALLOUREC; 
BANCO DO BRASIL; PEPSICO; ANDRADE GUTIERREZ; MINAS TÊNIS CLUBE; 
PETRONAS; PATRIMAR; ENERGIA PECÉM / MPX; PAUL WURTH. 

 
 
CONAV – Engenharia e Isolamentos Ltda 
Ex - Diretor - Técnico Comercial - 1996 a 2005 
 
Atuação nas áreas de Acústica Arquitetônica e Industrial, com atuação nos estados do Pará, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 
 
Responsável Técnico na execução de Projetos, Desenvolvimento, Fabricação e Montagem de 
Sistemas Acústicos, tanto na área arquitetônica quanto na Industrial. 
 

• Principais obras / clientes: 
o ALCAN, FIAT DO BRASIL, MBR, TEKSID, ANGLOGOLD, GRUPO 

GERDAU, CVRD, CEMIG, PETROBRÁS, GRUPO VOTORANTIM.  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.523.597/0001-72
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
18/02/2003 

 
NOME EMPRESARIAL 
ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R NISIO BATISTA DE OLIVEIRA 

NÚMERO 
254 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
30.240-510 

BAIRRO/DISTRITO 
NOVO SAO LUCAS 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ATERMO@ATERMO.COM.BR 

TELEFONE 
(31) 3418-4751 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/02/2003 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 14:24:03 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2305

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI

002 ALTERACAO

TRANSFORMACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

046

2001

BELO HORIZONTE

19 Outubro 2018

Nº FCN/REMP

J183296808089

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/546.259-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183296808089

Data

19/10/2018

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO, nacionalidade BRASILEIRA,  ENGENHEIRO, Casada,

regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 622.383.026-20, documento de identidade 56030D,

CREA, MG, com domicílio / residência a ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, número 1100, APT

403C, bairro / distrito VILA DA SERRA, município NOVA LIMA - MINAS GERAIS, CEP 34.006-

065, único sócio da sociedade ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E

ENGENHARIA LTDA - EPP, NIRE 3120749046-1, CNPJ 05.523.597/0001-72, com sede e

domicílio na RUA NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, número 254, bairro / distrito NOVO SAO

LUCAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.240-510 resolve transformar a

sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as

seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de ATERMO - ACUSTICA,

ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será a execução de obras de construção civil em geral,  a compra,

venda e locação de bens próprios,  a prestação de serviços técnicos de engenharia,  assessoria,

consultoria,  perícias civis e laudos técnicos na área de engenharia,  execução de projetos,

isolamento acústico e térmico e o comércio varejista de chapas deaço e de materiais de

isolamento acústico e térmico.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, número 254,

bairro / distrito NOVO SAO LUCAS, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.240-510.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 18/02/2003 e seu prazo de duração é

indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 220.000,00 (DUZENTOS e VINTE MIL reais), totalmente

integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar

todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,

mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

MÓDULO INTEGRADOR: 10       J183296808089

1/
MG75313512

2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 17 de Outubro de 2018.

BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

Titular/Administrador

ARNAUD GAZZI E VEIGA

OAB/MG:48933

MÓDULO INTEGRADOR: 10       J183296808089

2/
MG75313512

2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/546.259-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183296808089

Data

19/10/2018

201.597.576-49 ARNAUD GAZZI E VEIGA

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E
ENGENHARIA EIRELI, de nire 3160065726-0 e protocolado sob o número 18/546.259-6 em 19/10/2018,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600657260, em 19/10/2018. O ato foi deferido
digitalmente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

622.383.026-20 BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

201.597.576-49 ARNAUD GAZZI E VEIGA

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

WEVELING PAULINO RODRIGUES DE AGUIAR050.908.686-11

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600657260 em 19/10/2018 da Empresa ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI,
Nire 31600657260 e protocolo 185462596 - 19/10/2018. Autenticação: AF7EF7C7C94F408226FA53BE7B9BE4F4B5FBD10. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/546.259-6 e o código de
segurança HRG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2895569/2022
Emissão: 23/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 9W07B

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se
encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.523.597/0001-72

Registro: 13109

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 220.000,00

Data do Capital: 12/12/2018

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, A COMPRA, VENDA E  LOCACAODE BENS PROPRIOS, A
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA,ASSESSORIA,CONSULTORIA, PERICIAS CIVIS E LAUDOS TECNICOS NA AREA DE
ENGENHARIA,  EXECU-CAO DE PROJETOS,ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO E O COMERCIO VAREJISTA DE CHA-PAS DE ACO E DE
MATERIAIS DE ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO.*********************************************************************************************

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, 254, SAO LUCAS, BELO HORIZONTE, MG, 30240510

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/04/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 036823

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HUGO DE ASSIS GONZAGA

Registro: 1401326293

CPF: 809.031.426-00

Data Início: 21/08/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // RESOLUCAO 359 , ARTIGO 004

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // RESOLUCAO 359 , ARTIGO 004

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO

Registro: 1403795479

CPF: 622.383.026-20

Data Início: 28/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9W07B
Impresso em: 23/03/2022 às 10:39:03 por: adapt, ip: 191.185.91.170
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2895569/2022
Emissão: 23/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 9W07B

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VINICIUS CUNHA PRADO

Registro: 1406142921

CPF: 637.500.586-87

Data Início: 28/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85. // ARTIGO 4 DA
RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85. // ARTIGO 4 DA
RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9W07B
Impresso em: 23/03/2022 às 10:39:04 por: adapt, ip: 191.185.91.170
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10/05/2022 15:14 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.523.597/0001-72
Razão Social:ATERMO ACUSTICA ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R NISIO BATISTA DE OLIVEIRA 254 / SAO LUCAS / BELO HORIZONTE /

MG / 30240-510

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2022 a 31/05/2022 
 
Certificação Número: 2022050200265542583488

Informação obtida em 10/05/2022 15:14:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 05.523.597/0001-72 

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 15:13:24 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2022.
Código de controle da certidão: 78B4.A53C.D42B.6EE5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.523.597/0001-72
Certidão nº: 14939364/2022
Expedição: 10/05/2022, às 15:15:50
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.523.597/0001-72, 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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PE-002/AF 
4/10/2018 

 

 

OBJETO 

Contratação do Engenheiro Vinícius Cunha Prado, por meio da Pessoa 
Jurídica Atermo – Acústica, Isolamento Térmico e Engenharia Eireli, 
para executar serviços de engenharia objetivando alterações em 
projetos complementares executivos de acústica 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, contemplando: auditório, plenário e demais áreas 
compreendidas pela unificação dos prédios, como salas de apoio, salas 
de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica. 

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. 

  

SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO 
ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
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4/10/2018 

 

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. 

 VALOR DA 
CONTRATAÇÃO 

R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)  

 
 

Belo Horizonte, 16 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 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 16/05/2022 18:44:47 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 16/05/2022 19:07:58 -03:00

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 17/05/2022 10:02:48 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 17/05/2022 10:38:21 -03:00
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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/MF sob o número 
17.188.574/0001-38, representado por seu presidente, Contadora 
Suely Maria Marques de Oliveira, de ora em diante denominado 
CRCMG, e de outro a sociedade empresária, ATERMO – ACUSTICA, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, com sede em 
Belo Horizonte-MG, na Rua Nísio Batista de Oliveira, nº 254, bairro 
Novo São Lucas, CEP 30240-510, neste ato representada pelo 
seu responsável técnico, engenheiro Vinícius Cunha Prado, inscrito 
no CPF sob nº 637.500.586-87, Registro CREA nº 1406142921/D-MG 
e pela sua sócia-administradora Beatriz de Assis Gonzaga Prado, 
inscrita no CPF sob nº 622.383.026-20,  de ora em diante denominada 
CONTRATADA, 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 Vinícius Cunha Prado, por meio da Pessoa Jurídica Atermo 
Acústica, Isolamento Térmico e Engenharia Eireli, na qual atua como responsável técnico, 
para executar serviços de engenharia objetivando alterações em projetos complementares 
executivos de acústica 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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como salas 
de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
1.2. Integram este contrato o Termo de Referência (anexo I), a proposta apresentada pelo 
CONTRATADO (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CRCMG 
2.1. As obrigações da CONTRATADA e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  
3.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CRCMG pagará à CONTRATADA 
o valor total de R$22.500,00 (vinte e dois 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 - CREA. 
 
3.3. O valor total estipulado neste contrato é fixo, não comportando qualquer correção no 
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2 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

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

curso de sua vigência. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
4.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
CRCMG atestar a execução do objeto do contrato. 
 
4.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
4.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, 
conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita 
Federal. 
 
4.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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; 
 
4.4. 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 

 
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). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
8.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
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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, a CONTRATADA 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. A CONTRATADA 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 à CONTRATADA 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. A CONTRATADA 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 
motivar a rescisão prevista no presente instrumento. 
 
9.8. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
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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. A CONTRATADA 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, a CONTRATADA 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 a CONTRATADA 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 a 
CONTRATADA 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. A CONTRATADA 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 
formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade jurídica e 
vinculação das partes ao Contrato. 
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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, 18 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

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

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI  
CONTRATADA 

 
 
 

Beatriz de Assis Gonzaga Prado 
Sócia Administradora 

 
 
 

Vinícius Cunha Prado 
Responsável Técnico 

 
 

Testemunhas   

   

   

 
Visto do Jurídico  

do CRCMG: 
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Proposta Vinícius  

Cunha Prado 
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Belo Horizonte, 10 de maio de 2022 
 
 

Ao 
CRCMG 
Belo Horizonte / MG 
 
A/C.:  Izaias Ângelo Gomes 
 Auxiliar Administrativo - GEADF 
  
Ref.:  Alteração do Projeto Acústico – Isolamento e Condicionamento Acústico 

Nova Sede CRC MG – Belo Horizonte / MG 
  

De acordo com vossa solicitação, apresentamos nossa proposta Técnica / Comercial, revisada 
comercialmente, para o serviço em referência. 
 
 
OBJETO DA PROPOSTA 
  

A presente proposta tem por objetivo a elaboração Alteração do Projeto de Isolamento e 
Condicionamento Acústico, da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - 
CRCMG, localizado em Belo Horizonte / MG.  
  
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

A Alteração do projeto Acústico existente, contemplará a alteração / modificação do projeto 
arquitetônico, atual, enviado pelo cliente, sendo: 
 

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 

 
O estudo acústico, para a elaboração do projeto, contemplará as seguintes atividades: 

 
a) Análise do projeto arquitetônico e suas interfaces; 

b) Estudo e definição do Isolamento Acústico adequado; 

c) Especificação do Condicionamento Acústico ideal para a finalidade; 

d) Memorial Descritivo contendo: plantas baixas e cortes, detalhes construtivos, descrição técnica, 
quadro de quantidades estimadas e custo estimado de investimento. 

 
 
Notas: - Será de responsabilidade do cliente o fornecimento do projeto arquitetônico 

atualizado, em dwg editável, para a execução do projeto acústico. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
O preço total / Global para a execução dos serviços acima é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais). 

 
Condição de pagamento: mediante emissão das notas fiscais/faturas e conforme a seguir: 
 

• 100%  -  contra entrega do projeto final e memorial. 
 

O Prazo para a execução dos serviços é de 90 dias, contados após assinatura de contrato e após a 
entrega dos projetos arquitetônico e complementares atualizados. 
 
Nossos preços não incluem a execução de serviços não contemplados nessa proposta. Caso haja a 
necessidade de serviços complementares, esses serão orçados à parte e aditivados à essa proposta. 
 
Impostos e Taxas :    ISS correspondente a 2,5% a ser recolhido pela  ATERMO, na sede da  

empresa em Belo Horizonte; 
Isento da retenção do INSS, de acordo com a Instrução Normativa 
n.971, do INSS, Artigo 143; 

        Retenção de IR: 1,5%; 
Retenção de Impostos Federais: 4,65%; 

 
Informações para contrato:   ATERMO ACÚSTICA ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA 

                                   END. :  Rua Nísio Batista Oliveira, 254 
                                              Bairro São Lucas   
                                              Belo Horizonte / MG - CEP: 30.240-510 
                                   CNPJ: 05.523.597/0001-72 
   I. E. : 001.049.638.00-95 

      I. M. : 179.136.001-4 
 
REFERÊNCIAS 
 
Temos como principais obras na área da Acústica Arquitetônica: 
 

 Shopping Centers: 
o Madero Steak House – Shopping Cidade – BH/MG 
o VitaDerm – Minas Shopping – BH/MG 
o Coco Bambu – Shopping Anchieta – BH/MG 

 Fortaleza - CE: 
o Museu Cais do Sertão – Fortaleza / CE 
o Café 3 Corações – Mossoró / CE 

 Estúdios de TV: 
o HOTMART 
o Estúdio Musical da Studio Sol  
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG, São Gabriel, Contagem ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 
o UNIPAC ( Bom Despacho e Belo Horizonte ) 
o Tribunal Regional do Trabalho – TRT 3ª. Região BH 
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o Fundação UNIMED – BH 
o Prefeitura de Santa Luzia / MG  
o TV Saber – Portal Saber Espiritismo – BHte / MG; 

 
 Estúdios de Rádio: 

o TJMG – Nova Sede BH 
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 

 CRCMG – Nova Sede de Belo Horizonte; 
 Codemig / Expominas – Pavilhões 1, 2 e 3 – Projeto Acústico 
 Ensino à Distância – PUC; 
 TJMG – Auditório, Plenários e Casas de Máquinas – Nova Sede BH/MG 
 UFMG – 08 Auditórios do complexo CAD3 – BH/MG 
 Nova Sede do Estúdio Sol, BH/MG; 
 Teatro Municipal de Nova Lima / MG; 
 Centro de Convenção Retiro das Rosas – Ouro Preto / MG; 
 Condicionamento Acústico da Sala da Orquestra Sinfônica do SESI Minas / BH; 
 Condicionamento Acústico das Salas de Música do SESI Minas / BH; 
 Home Cinema e Salas de apresentação – Caparaó e Patrimar – BH / MG; 
 Auditório da Nova Sede da FIEMG – BH / MG; 
 Auditório do Colégio Santo Antônio – BH; 
 Auditório e semi-auditórios da nova sede da FDC - Fundação Dom Cabral – Alphaville / MG; 
 Auditório do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte; 
 Auditório da MIP Edificações / BH; 
 Auditório da Sede do SICOOB / BH; 
 Sala do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes; 
 Casa Bernardi – BH / MG; 
 Clube Chalezinho - BH / MG; 
 Laboratório de Metalografia – CSN / Volta Redonda/ RJ; 
 Sala do MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura 
 Referência Latino Americano em Laboratório com Isolamento Acústico 

 
Somos certificados pela ISO 17.025 e nosso Laboratório de Acústica possui engenheiro Certificado em 
“Acústica e Vibração” pela SOBRAC – Sociedade Brasileira de Acústica. 
 
Temos atuação nos estados: MG, RJ, SP, PA, SE, MA, CE, PE, ES, GO, AM. 
  
 
 
PREPOSTOS 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas, referente a este processo, as pessoas responsáveis serão: 
 
 ATERMO Acústica Isolamento Térmico e Engenharia Ltda 

Vinícius Cunha Prado – Gerência Técnica Comercial 
Telefone: (31) 3418-4751 / 3476-6786 
e-mail: vinicius@atermo.com.br  ou  atermo@atermo.com.br 
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 CRCMG  
Izaias Ângelo Gomes – Auxiliar Administrativo  
Telefone: (31) 3269-8421 
e-mail: izaias@crcmg.org.br 
 

 
VALIDADE 

 
Esta proposta tem validade de 15 dias. 
 
 
 Sendo só para o momento, cumpre-nos informar que os trabalhos ofertados obedecem a rígidos 

padrões de qualidade e garantias, constituindo-se em documento hábil para comprovação das 
condições acústicas locais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Eng°. Vinícius Cunha Prado 
 

Gerência Técnica Comercial 
Especialista em Acústica Arquitetônica 

Certificado em Acústica e Vibrações - SOBRAC 
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ANEXO I - 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 alterações em projetos complementares executivos de acústica 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, contemplando: auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, 
como salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
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 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 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

  
 

PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

 
• 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, 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 
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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.  
 

• 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 
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. 
 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 
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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 90 (noventa) 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, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 
 

9.1. 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  

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
11.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG 
atestar a execução do objeto do contrato. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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. 
 

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:  

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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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 

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 
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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. 
 
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.  
 

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

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.1. Prestar os serviços, objeto deste Edital 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 Edital, 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, transporte, hospedagem, 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 em local e 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. 
 
17.13. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste edital, 
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. 
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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. 
 

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. 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
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22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

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 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 16/05/2022 15:27:21 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 16/05/2022 16:56:29 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 16/05/2022 17:19:00 -03:00

158

http://www.crcmg.org.br/


  
 
 

 

Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

Anexo III do Contrato 

 
Projeto Arquitetônico 

do novo prédio 
aprovado pela 

Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) 
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DESPACHO DE PROCESSO PARA A ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 

NÚMERO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 119 

NÚMERO DO PROCESSO E  
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022 

OBJETO 

Contratação do Engenheiro Vinícius 
Cunha Prado, por meio da Pessoa 
Jurídica Atermo – Acústica, Isolamento 
Térmico e Engenharia Eireli, para 
executar serviços de engenharia 
objetivando alterações em projetos 
complementares executivos de acústica 
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, 
contemplando: auditório, plenário e 
demais áreas compreendidas pela 
unificação dos prédios, como salas de 
apoio, salas de reunião, salão e 
circulações, além dos equipamentos que 
se encontrarão expostos na laje técnica. 

 

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

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 

PE-002/AF 

 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/05/2022 15:46:56 -03:00
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PARECER JURÍDICO 
 
ASSUNTO:  Processo Administrativo de Contratação nº 119 - Inexigibilidade de 

Licitação nº 06/2022 - inviabilidade de competição. 
 
 
DO RELATÓRIO: 
    
             

Vislumbra-se que o PAC nº 119/2022, possui até a presente data 159 
laudas.  

Verifica-se que o processo administrativo analisado foi devidamente 
instruído por Estudos Técnicos Preliminares (fls. 04 a 11), Mapa de Riscos (fls. 12 a 
14), Termo de Referência (fls. 15 a 24), Propostas de Fornecedores (fls. 33 a 54), 
justificativa de contratação direta por inexigibilidade de licitação (fls. 55 a 64), 
proposta de Vinícius Cunha Prado (fls. 65 a 81), contrato inicial celebrado com F&F 
Construções e Projetos EIRELI (fls. 88 a 97), Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas relativa ao CNPJ 01.319.304/0001-89 (fls. 103 e 104), notificações 
enviadas ao representante legal da pessoa jurídica Fabio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli (fls. 108 a 112), assim como Minuta de Contrato a ser celebrado (fls. 
133 a 158). 

 
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.” 
 
 
Observa-se no descrito em “RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR” 

(fl. 56) que houve desdobramento sobre a motivação pela qual restaria inviabilizada 

Esse documento foi assinado por WILLIAN FERNANDO DE FREITAS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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a competição de propostas e, consequentemente, caracterizada a inexigibilidade de 
procedimento licitatório (fls. 56 a 61): 

 
“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:  

 
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 
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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:  

 
26. Observo que a Lei 5.988/19732 não restringe as alterações 
em projetos arquitetônicos somente ao próprio autor. A 

Esse documento foi assinado por WILLIAN FERNANDO DE FREITAS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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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 
habilitado à execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto 
original ou nos casos de impedimento ou recusa em realizar as alterações.  
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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.  

 
Para viabilizar a contratação dos serviços de engenharia, os quais 

compreendem alterações em projetos complementares executivos de acústica 
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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, o CRCMG realizou consulta junto ao autor dos respectivos projetos 
originais e detentor, portanto, dos direitos autorais, Vinícius Cunha Prado, registro 
CREA 1406142921/D-MG, 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, Vinícius Cunha Prado, 
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” 

(fl. 159), em 18 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 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, 20 de maio de 2022 
 
 
 

Willian Fernando de Freitas 
Assessor Jurídico 
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PORTARIA CRCMG N.º 076, DE 20 DE MAIO DE 2022. 
 
 

Designa funcionários para executar as 
atividades de fiscal e de gestor do contrato 
celebrado entre o CRCMG e a empresa 
ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, cujo 
objeto consiste na contratação do 
Engenheiro Vinícius Cunha Prado, por meio 
da Pessoa Jurídica Atermo Acústica, 
Isolamento Térmico e Engenharia Eireli, 
para executar serviços de engenharia 
objetivando alterações em projetos 
complementares executivos de acústica 
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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas 
compreendidas pela unificação dos prédios, 
como salas de apoio, salas de reunião, 
salão e circulações, além dos 
equipamentos que se encontrarão expostos 
na laje técnica. 

 
 

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 a empresa ATERMO 
– ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, 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 a empresa ATERMO – 
ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, ficando responsável pela 
coordenação das atividades relacionadas à fiscalização, bem como dos atos preparatórios 
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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 a empresa 
ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, ficando 
responsável por atuar na fiscalização técnica do contrato nas ausências e nos 
impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 

Art. 4º Designar a funcionária Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso para 
executar as atividades de gestor substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e a 
empresa ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, 
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 
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CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo CFT Nº 0014/2022. Contrato nº 0009/2022. Dispensa nº 011/2022 - Objeto:
Contratação de profissional economista (PF ou PJ) para avaliação de viabilidade econômica
e técnico financeira referente ao desmembramento do CRT01 e CRT04. Contratada: OF
CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA- CNPJ n° 72.573.736/0001-60. Valor total: R$ 12.600,00
(doze mil e seiscentos reais). FUNDAMENTOS LEGAIS: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo CFT Nº 0022/2019. Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 0003/2020. Objeto:
Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e
fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ n° 69.034.668/0001-56. Valor total: R$ 443.520,00
(quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais). FUNDAMENTOS LEGAIS: Art.
57, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRE
RESULTADO DE JULGAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO

O CAU/AC, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público
o resultado do chamamento público para locação de imóvel na cidade de Rio Bran c o / AC .
A proposta comercial vencedora foi representada pela pessoa física THAIS BESTENE LINS.

Rio Branco - AC, 20 de maio de 2022.
DÂNDARA CRISTTINNY BRITO LIMA

Presidente do CAU/AC

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 3/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/05/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de locação de
equipamentos multifuncionais para reprografia, impressão e digitalização, em 06 (seis)
lotes independentes, para atender ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG) em Belo Horizonte e suas seccionais, incluindo manutenção técnica
preventiva e corretiva, peças necessárias às manutenções, software de gerenciamento
remoto e fornecimento de suprimentos necessários à prestação dos serviços, exceto papel.
Total de Itens Licitados: 00006 Novo Edital: 23/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Licitacoes@caumg.gov.br BELO HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de
23/05/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/06/2022, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

YASMIN TEIXEIRA SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 20/05/2022) 926482-00001-2022NE000023

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº: 071/2019; Contrato: 027/2019; Contratante: Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; CNPJ nº: 15.131.560/0001-52; Contratada: Prime
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; CNPJ/MF nº: 05.340.639/0001-30; Objeto:
Prorrogação de vigência do Contrato nº 027/2019-CAU/SP; Fundamento Legal: art. 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993; Vigência: 21/05/2022 a 21/03/2023.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/2022

PROCESSO SEI/CRA-AL Nº 476917.001834/2021-92.
Contratada: PRÚSSIA STEFANE ALBUQUERQUE SANTOS, CPF:095.824.244-51. Objeto:
Serviços técnicos de assessoria e consultoria junto ao setor de licitações do Conselho
Regional de Administração de Alagoas. Valor Global: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais). Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas
Diversos. Modalidade de Licitação: Dispensa. Fundamento legal: Inciso II, do artigo 24 da
Lei n.º 8.666/93. Data da Assinatura: 13/05/2022. Vigência: 12 (meses) a partir da data de
assinatura.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº. do Processo: 476908.000083/2022-87 Contratante: Conselho Regional de
Administração de Goiás. Objeto: Locação de Impressoras para o CRA-GO Contratado:
OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. Valor do Contrato: R$ 10.020,00 (dez mil e
vinte reais) Conta Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.026 Vigência: 12 meses. Data da
assinatura do contrato: 20/05/2022.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2022

Processo Administrativo SEI nº 476904.001216/2022-72.
O Conselho Regional de Administração do Pará - CRA-PA, torna

público para conhecimento dos interessados que está realizando CHAMAMENTO
PÚBLICO, em obediência aos princípios que regem a Administração Pública e
demais disposições legais e, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93,
objetivando o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas (públicas ou privadas),
destinado a captação de recursos financeiros, por meio de patrocínio (cotas e
venda de estande), para a realização do XVII FÓRUM INTERNACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO (FIA 2022), que acontecerá no período de 26 a 28 de
setembro em Belém/PA, tudo conforme condições estabelecidas no EDITAL
respectivo, disponível no Site www.crapa.org.br. Os interessados poderão
apresentar proposta até 01/09/2022, mediante entrega da documentação
solicitada no Edital, no endereço da sede do Conselho, na Tv. Quintino
Bocaiúva, nº 2301, Sala 2303, Cremação, Belém/PA ou através do endereço
eletrônico: superintendencia@crapa.org.br.

Belém(PA), 20 de maio de 2022.
FÁBIO LÚCIO DE SOUZA COSTA

Presidente-CRA-PA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, por meio do seu
Presidente, torna publica a re-ratificação do 5º Aditivo ao Contrato nº 005/2018, publicado
no Diário Oficial da União,

1º Termo Aditivo, seção 3, página 273, de 30 de maio de 2019. Assim, onde se
lê: O prazo de vigência deste Termo de Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com
início na data de 30/05/2019 a 29/05/2020, leia-se: O prazo de vigência deste Termo
Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 29/05/2019 e
encerramento em 28/05/2021.

2º Termo Aditivo, seção 3, página 105, de 02 de junho de 2020. Assim, onde se
lê: O prazo de vigência deste Termo de Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com
início na data de 30/05/2020 a 29/05/2021, leia-se: O prazo de vigência deste Termo
Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 29/05/2020 e
encerramento em 28/05/2021.

3º Termo Aditivo, seção 3, página 278, de 08 de junho de 2021. Assim, onde se
lê: O prazo de vigência deste Termo de Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com
início na data de 30/05/2021 a 29/05/2022, leia-se: O prazo de vigência deste Termo
Aditivo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 29/05/2021 e
encerramento em 28/05/2022.

ALBERTO EMMANUEL CARVALHO WHITAKER
Presidente do Conselho

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Aditivo ao Contrato nº 005/2018 firmado entre o Conselho Regional de
Administração de São Paulo, CNPJ: 43.060.078/0001-04 e a PORTAL TURISMO E SE R V I ÇO
LTDA, CNPJ: 04.595.044/0001-62. Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo, nos
termos do artigo 57, inciso II, da Lei Nº 8666/93, com justificativa apresentada pela área
demandante na Solicitação de Compras/Serviços nº 25/2022/CRA -SP, a PRORROGAÇÃO da
vigência do Contrato firmado entre as partes e a MANUTENÇÃO do valor dos serviços
prestados. Vigência: 29/05/2022 a 28/05/2023. Os valores dos serviços não serão
reajustados, mantendo-se os valores estimados da contratação de R$ 186.559,66 (cento e
oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Data de
assinatura do aditivo: 18 de maio de 2022.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) torna público que
o objeto do Pregão Eletrônico nº 006/2022 Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de impressão gráfica e manuseio, envolvendo a etiquetagem, triagem
e postagem da Revista Administrador Profissional - ADM PRO, de periodicidade trimestral,
conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Foi Adjudicado e Homologado,
para a empresa A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP- CNPJ:32.699.222/0001-30 - VALOR: R$
294.680,00 (duzentos e noventa e quatro mil e seiscentos e oitenta reais).

São Paulo-SP, 20 de maio de 2022.
ALBERTO EMMANUEL CARVALHO WHITAKER

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

A Presidente do Conselho Regional de Biologia da 3ª Região, no uso de suas
atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 4, XXII da Lei 10.520/2002, após a
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro devidamente registrada no site comprasnet, resolve:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2022,
destinado à contratação de operadora de plano de saúde para fornecimento de serviços de
assistência médica e odontológica pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, com pagamento
mensal, em favor da empresa UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA,
tendo em vista que atendeu aos requisitos do certame e apresentou a proposta mais
vantajosa à Administração, no valor de R$ 23.524,33 (vinte e três mil e quinhentos e vinte
e quatro reais e trinta e três centavos) mensais, valor global de R$282.291,96 (duzentos e
oitenta e dois mil e duzentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

Porto Alegre, 19 de maio de 2022.
CLARICE LUZ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº PE 01/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2019.
Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ - CRCCE - CNPJ n°
07.093.503/0001-06. Contratada: NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº
13.468.076/0001-98. Da prorrogação: O Contrato firmado fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, com vigência de 03/06/2022 a 02/06/2023. Data da assinatura: 20 de abril
de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 5/2022

O CRCES torna público o resultado da licitação em epígrafe. Sagrou-se
vencedora a empresa I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS DE GESTÃO E TRANSPORTE
LTDA e o valor contratado foi R$ 41.500,00.

CARLA CRISTINA TASSO
Presidente

(SIDEC - 20/05/2022) 383506-00001-2022NE000074

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2022

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 119/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022, do
Engenheiro Vinícius Cunha Prado, registro CREA-MG 60816/D, por meio da Pessoa Jurídica
Atermo Acústica, Isolamento Térmico e Engenharia Eireli / CNPJ nº 05.523.597/0001-72,
para executar serviços de engenharia objetivando alterações em projetos complementares
executivos de acústica 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,
contemplando: auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos
prédios, como salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos
que se encontrarão expostos na laje técnica. Valor total: R$22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais). Fundamento: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2022.
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 20/05/2022

16:00

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

7872 - ATERMO - ACUSTICA, ISOLAMENTO TERMICO E ENGENHARIA EIRELI 05.523.597/0001-72

Exercício

887 ORDINARIO20/05/2022 2022

Descrição da Conta

OBRAS E INSTALAÇÕES 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

RUA NISIO BATISTA DE OLIVEIRA, Nº 254

30240-510

Bairro : NOVO SÃO LUCAS

Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$1.692.281,00 R$246.199,28 R$22.500,00 R$1.423.581,72

Valor por Extenso

Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais

CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO VINÍCIUS CUNHA PRADO, POR MEIO DA PESSOA JURÍDICA 
ATERMO ACÚSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, NA QUAL ATUA COMO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO 
ALTERAÇÕES EM PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS DE ACÚSTICA 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, CONTEMPLANDO: 
AUDITÓRIO, PLENÁRIO E DEMAIS ÁREAS COMPREENDIDAS PELA UNIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS, 
COMO SALAS DE APOIO, SALAS DE REUNIÃO, SALÃO E CIRCULAÇÕES, ALÉM DOS 
EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRARÃO EXPOSTOS NA LAJE TÉCNICA.

1 R$22.500,00 R$22.500,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Inexigibilidade 006/2022

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5007 - AQUISIÇÃO,  
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 

Nº. Reserva

925

Número do Evento

1284

Descrição do Evento

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

Belo Horizonte, 20 de Maio de 2022

___________________________________

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/05/2022
16:57:43

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 23/05/2022
14:16:37

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 23/05/2022
14:19:12
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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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PG-001/AQ 
21/6/2021 

REV CIRC 091/2022 

PORTARIA CRCMG N.º 076, DE 20 DE MAIO DE 2022. 
 
 

Designa funcionários para executar as 
atividades de fiscal e de gestor do contrato 
celebrado entre o CRCMG e a empresa 
ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, cujo 
objeto consiste na contratação do 
Engenheiro Vinícius Cunha Prado, por meio 
da Pessoa Jurídica Atermo Acústica, 
Isolamento Térmico e Engenharia Eireli, 
para executar serviços de engenharia 
objetivando alterações em projetos 
complementares executivos de acústica 
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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas 
compreendidas pela unificação dos prédios, 
como salas de apoio, salas de reunião, 
salão e circulações, além dos 
equipamentos que se encontrarão expostos 
na laje técnica. 

 
 

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 a empresa ATERMO 
– ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, 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 a empresa ATERMO – 
ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, ficando responsável pela 
coordenação das atividades relacionadas à fiscalização, bem como dos atos preparatórios 

Esse documento foi assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/XRCLN-FMXNT-AJBEX-BEQFY
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PG-001/AQ 
21/6/2021 

REV CIRC 091/2022 

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 a empresa 
ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, ficando 
responsável por atuar na fiscalização técnica do contrato nas ausências e nos 
impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 

Art. 4º Designar a funcionária Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso para 
executar as atividades de gestor substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e a 
empresa ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, 
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/XRCLN-FMXNT-AJBEX-BEQFY

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 20/05/2022 15:59:02 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: XRCLN-FMXNT-AJBEX-BEQFY

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 20/05/2022

15:59

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

https://assinador.crcmg.org.br/validate/XRCLN-FMXNT-AJBEX-BEQFY

.

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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Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 119/2022 
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação 
Nº DA MODALIDADE 006/2022 

 

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

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/MF sob o número 
17.188.574/0001-38, representado por seu presidente, Contadora 
Suely Maria Marques de Oliveira, de ora em diante denominado 
CRCMG, e de outro a sociedade empresária, ATERMO – ACUSTICA, 
ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.523.597/0001-72, com sede em Belo Horizonte-MG, na 
Rua Nísio Batista de Oliveira, nº 254, bairro Novo São Lucas, CEP 
30240-510, neste ato representada pelo seu responsável 
técnico, engenheiro Vinícius Cunha Prado, inscrito no CPF sob nº 
637.500.586-87, Registro CREA nº 1406142921/D-MG e pela sua 
sócia-administradora Beatriz de Assis Gonzaga Prado, inscrita no 
CPF sob nº 622.383.026-20,  de ora em diante denominada 
CONTRATADA, 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 Vinícius Cunha Prado, por meio da Pessoa Jurídica Atermo 
Acústica, Isolamento Térmico e Engenharia Eireli, na qual atua como responsável técnico, 
para executar serviços de engenharia objetivando alterações em projetos complementares 
executivos de acústica 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, contemplando: 
auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como salas 
de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
1.2. Integram este contrato o Termo de Referência (anexo I), a proposta apresentada pelo 
CONTRATADO (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CRCMG 
2.1. As obrigações da CONTRATADA e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  
3.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato o CRCMG pagará à CONTRATADA 
o valor total de R$22.500,00 (vinte e dois 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 - CREA. 
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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 a partir do 
recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
4.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
CRCMG atestar a execução do objeto do contrato. 
 
4.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
4.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, 
conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita 
Federal. 
 
4.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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; 
 
4.4. 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 

 
 
4.5. O preço constante da proposta da contratada e pactuado neste contrato celebrado entre 
as partes é fixo e irreajustável, durante o período de 12 (doze) meses. 
 
4.6. Os preços contratados serão reajustados após o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice IPCA, acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou outro índice que venha a substitui-
lo, tendo como data base o mês de apresentação da proposta. 
 
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 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO, Vinícius Cunha Prado, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/MZB7L-UJYFN-CW6EZ-VGB7T

186



 
 
 

3 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

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

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). 
 
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, a CONTRATADA 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. A CONTRATADA 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 à CONTRATADA 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. 
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9.7. A CONTRATADA 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 
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. A CONTRATADA 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, a CONTRATADA 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 a CONTRATADA 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 a 
CONTRATADA 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. A CONTRATADA 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. 
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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 
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, 26 de maio de 2022. 
 
 
 

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

CONTRATANTE 
 
 
 

ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI  
CONTRATADA 

 
 
 

Beatriz de Assis Gonzaga Prado 
Sócia Administradora 

 
 
 

Vinícius Cunha Prado 
Responsável Técnico 

 
Testemunhas:   

 
  

 
 

  
 

Visto do Jurídico 
do CRCMG: 
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ANEXO I - 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 alterações em projetos complementares executivos de acústica 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, contemplando: auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, 
como salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
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 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 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

  
 

PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 
Acústica (auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos prédios, como 
salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se 
encontrarão expostos na laje técnica). 

 
• 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, 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 
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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, para prestar esclarecimentos sobre o projeto elaborado (acústico). Não 
incluídas na visita técnica, qualquer orientação sobre o processo e metodologia de fabricação e 
instalação dos sistemas acústicos previstos no Projeto Acústico, devendo serem estas 
responsabilidades do instalador. 
 

• 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. Excluídas as 
adequações posteriores, não previstas no Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares.  
 

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 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 
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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 90 (noventa) 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. Não se incluem 
nas correções as adequações não previstas no Projeto Arquitetônico e nos demais Projetos 
Complementares. 
 
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, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

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 a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
11.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o CRCMG 
atestar a execução do objeto do contrato. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 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, durante o período de 12 (doze) meses. 
 
11.6. Os preços contratados serão reajustados após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, 
acumulado dos últimos 12 (doze) meses, ou outro índice que venha a substitui-lo, tendo como data base 
o mês de apresentação da proposta. 
 

Não se aplica. 
 

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

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

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 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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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 

Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 
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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 Edital 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 Edital, 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, transporte, hospedagem, 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 em local e 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, para prestar esclarecimentos sobre o projeto elaborado, bem como atender a todas às 
solicitações de esclarecimentos durante a elaboração do projeto. Não estão incluídas na visita técnica, 
qualquer orientação sobre o processo e metodologia de fabricação e instalação dos sistemas acústicos 
previstos no Projeto Acústico, devendo serem estas responsabilidades do instalador. 
 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.13. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste edital, 
respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos termos do 
Código Civil. 
 
17.14. Proceder, durante a execução da obra, correções no Projeto Acústico, desde que sejam única e 
exclusivamente, relativas ao sistema projetado.  
 
17.14.1. Correções de Projeto, em virtude de adequação para atendimento ao processo construtivo da 
obra, instalações complementares e interferências, que venham a impactar no projeto acústico e que 
não estejam previstas no Projeto Arquitetônico e Complementares, utilizados como base para a 
execução do Projeto Acústico, não fazem parte do escopo da proposta, bem como deverão fazer parte 
de uma nova proposta de prestação de serviço, a ser apresentada em momento oportuno.  
 
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. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

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 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

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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Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 
 
 

Ao 
CRCMG 
Belo Horizonte / MG 
 
A/C.:  Izaias Ângelo Gomes 
 Auxiliar Administrativo - GEADF 
  
Ref.:  Alteração do Projeto Acústico – Isolamento e Condicionamento Acústico 

Nova Sede CRC MG – Belo Horizonte / MG 
  

De acordo com vossa solicitação, apresentamos nossa proposta Técnica / Comercial, revisada 
Comercialmente, para o serviço em referência. 
 
 
OBJETO DA PROPOSTA 
  

A presente proposta tem por objetivo a elaboração Alteração do Projeto de Isolamento e 
Condicionamento Acústico, da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - 
CRCMG, localizado em Belo Horizonte / MG.  
  
 
ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

A Alteração do projeto Acústico existente, contemplará a alteração / modificação do projeto 
arquitetônico, atual, enviado pelo cliente, sendo: 
 

PROJETO ETAPA 

ACÚSTICA 1ª e 2ª etapas 

 
O estudo acústico, para a elaboração do projeto, contemplará as seguintes atividades: 

 

a) Análise do projeto arquitetônico e suas interfaces; 

b) Estudo e definição do Isolamento Acústico adequado; 

c) Especificação do Condicionamento Acústico ideal para a finalidade; 

d) Memorial Descritivo contendo: plantas baixas e cortes, detalhes construtivos, descrição técnica, 
quadro de quantidades estimadas e custo estimado de investimento. 

 
 
Notas: - Será de responsabilidade do cliente o fornecimento do projeto arquitetônico 

atualizado, em dwg editável, para a execução do projeto acústico. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 
O preço total / Global para a execução dos serviços acima é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais). 

 
O preço acima, tem data base – Maio / 2022 e deverá ser reajustado pela variação do Índice IPCA, a 
cada 12 meses, limitado a um período de 36 meses. Após esse período, nossa proposta perde a 
validade e deverá ser apresentada nova proposta, à época, dentro das novas condições da ATERMO. 
 
Condição de pagamento: mediante emissão das notas fiscais/faturas e conforme a seguir: 
 

 100%  -  contra entrega do projeto final e memorial. 
 

Nossos preços não incluem a execução de serviços não contemplados nessa proposta. Caso haja a 
necessidade de serviços complementares, esses serão orçados à parte e aditivados à essa proposta. 
 
O Prazo para a execução dos serviços é de 90 dias, contados após assinatura de contrato e após a 
entrega dos projetos arquitetônico e complementares atualizados. 
 
Incluso nesta proposta: 

 Até 05 visitas, durante a execução da obra, mediante solicitação do CRCMG, para 
esclarecimentos sobre o Projeto Acústico. Não consta da visita técnica, qualquer orientação 
sobre o processo e metodologia de fabricação e instalação dos sistemas acústicos previstos no 
Projeto Acústico, devendo serem estas responsabilidades do instalador e que indicamos desde 
já, que seja realizado por empresa especializada em acústica. 

 Proceder, durante a execução da obra, correções no Projeto Acústico, desde que sejam única 
e exclusivamente, relativas ao sistema projetado.  

 Correções de Projeto, em virtude de adequação para atendimento ao processo construtivo da 
obra, instalações complementares e interferências, que venham a impactar no projeto 
acústico e que não estejam previstas no Projeto Arquitetônico e Complementares, utilizados 
como base para a execução do Projeto Acústico, não fazem parte do escopo desta proposta, 
bem como deverão fazer parte de uma nova proposta de prestação de serviço, a ser 
apresentada em momento oportuno.   

 
Impostos e Taxas :    ISS correspondente a 2,5% a ser recolhido pela  ATERMO, na sede da  

empresa em Belo Horizonte; 
Isento da retenção do INSS, de acordo com a Instrução Normativa 
n.971, do INSS, Artigo 143; 

        Retenção de IR: 4,8%; 
Retenção de Impostos Federais: 4,65%; 

 
Informações para contrato:   ATERMO ACÚSTICA ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA LTDA 

                                   END. :  Rua Nísio Batista Oliveira, 254 
                                              Bairro São Lucas   
                                              Belo Horizonte / MG - CEP: 30.240-510 
                                   CNPJ: 05.523.597/0001-72 
   I. E. : 001.049.638.00-95 

      I. M. : 179.136.001-4 
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REFERÊNCIAS 
 
Temos como principais obras na área da Acústica Arquitetônica: 

 Shopping Centers: 
o Madero Steak House – Shopping Cidade – BH/MG 
o VitaDerm – Minas Shopping – BH/MG 
o Coco Bambu – Shopping Anchieta – BH/MG 

 Fortaleza - CE: 
o Museu Cais do Sertão – Fortaleza / CE 
o Café 3 Corações – Mossoró / CE 

 Estúdios de TV: 
o HOTMART 
o Estúdio Musical da Studio Sol  
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG, São Gabriel, Contagem ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 
o UNIPAC ( Bom Despacho e Belo Horizonte ) 
o Tribunal Regional do Trabalho – TRT 3ª. Região BH 
o Fundação UNIMED – BH 
o Prefeitura de Santa Luzia / MG  
o TV Saber – Portal Saber Espiritismo – BHte / MG; 

 
 Estúdios de Rádio: 

o TJMG – Nova Sede BH 
o PUC ( Coração Eucarístico, Arcos / MG ) 
o Fundação Cultural de Belo Horizonte – UNIBH 

 CRCMG – Nova Sede de Belo Horizonte; 
 Codemig / Expominas – Pavilhões 1, 2 e 3 – Projeto Acústico 
 Ensino à Distância – PUC; 
 TJMG – Auditório, Plenários e Casas de Máquinas – Nova Sede BH/MG 
 UFMG – 08 Auditórios do complexo CAD3 – BH/MG 
 Nova Sede do Estúdio Sol, BH/MG; 
 Teatro Municipal de Nova Lima / MG; 
 Centro de Convenção Retiro das Rosas – Ouro Preto / MG; 
 Condicionamento Acústico da Sala da Orquestra Sinfônica do SESI Minas / BH; 
 Condicionamento Acústico das Salas de Música do SESI Minas / BH; 
 Home Cinema e Salas de apresentação – Caparaó e Patrimar – BH / MG; 
 Auditório da Nova Sede da FIEMG – BH / MG; 
 Auditório do Colégio Santo Antônio – BH; 
 Auditório e semi-auditórios da nova sede da FDC - Fundação Dom Cabral – Alphaville / MG; 
 Auditório do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte; 
 Auditório da MIP Edificações / BH; 
 Auditório da Sede do SICOOB / BH; 
 Sala do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes; 
 Casa Bernardi – BH / MG; 
 Clube Chalezinho - BH / MG; 
 Laboratório de Metalografia – CSN / Volta Redonda/ RJ; 
 Sala do MEV - Microscópio Eletrônico de Varredura 
 Referência Latino Americano em Laboratório com Isolamento Acústico 
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Somos certificados pela ISO 17.025 e nosso Laboratório de Acústica possui engenheiro Certificado em 
“Acústica e Vibração” pela SOBRAC – Sociedade Brasileira de Acústica. 
 
 
PREPOSTOS 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas, referente a este processo, as pessoas responsáveis serão: 
 
 ATERMO Acústica Isolamento Térmico e Engenharia Ltda 

Vinícius Cunha Prado – Gerência Técnica Comercial 
Telefone: (31) 3418-4751 / 3476-6786 
e-mail: vinicius@atermo.com.br  ou  atermo@atermo.com.br 
 

 CRCMG  
Izaias Ângelo Gomes – Auxiliar Administrativo  

Telefone: (31) 3269-8421 
e-mail: izaias@crcmg.org.br 
 

 
VALIDADE 

 
Esta proposta tem validade de 15 dias. 
 
 
 Sendo só para o momento, cumpre-nos informar que os trabalhos ofertados obedecem a rígidos 

padrões de qualidade e garantias, constituindo-se em documento hábil para comprovação das 
condições acústicas locais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Eng°. Vinícius Cunha Prado 
 

Diretoria Técnica Comercial 

Especialista em Acústica Arquitetônica 
Certificado em Acústica e Vibrações - SOBRAC 
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Anexo III 
 
 
 

Projeto Arquitetônico 
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: MZB7L-UJYFN-CW6EZ-VGB7T

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

horário de Brasília):

Izaias Angelo Gomes (CPF 046.926.156-05) em 27/05/2022 13:44 - 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

J7jZmAVWfwF/nIzTinHbc31Df5qxwstbdPNCcxDjjxU=
SHA-256

BEATRIZ DE ASSIS GONZAGA PRADO (CPF 622.383.026-20) em 27/05/2022

14:44

Vinícius Cunha Prado (CPF 637.500.586-87) em 30/05/2022 11:08 - Assinado

eletronicamente

209



Endereço IP Geolocalização

191.185.91.170 Não disponível

Autenticação vinicius@atermo.com.br

Email verificado

AkPCNcCKJe5NmoVJhe76fQH3Q3MXQVuRhlO1EP9s54c=
SHA-256

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 30/05/2022 14:46 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

179.134.117.132 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

JJscLFewY++mWJFlovgDT7FbwxO10mo8VAZOjk5OgWQ=
SHA-256

WILLIAN FERNANDO DE FREITAS (CPF 654.085.786-15) em 30/05/2022

14:56

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 30/05/2022

15:35

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

https://assinador.crcmg.org.br/validate/MZB7L-UJYFN-CW6EZ-VGB7T

.

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: terça-feira, 31 de maio de 2022 09:28

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 076/2022 - Designação de Fiscais e Gestores de Contrato

Anexos: PORTARIA 076-2022 - FISCAL DE CONTRATO - ATERMO-VersaoImpressao 

(1).pdf; CONTRATO-ATERMO ENGENHARIA.pdf

Prezados, bom dia. 
Encaminho anexa a Portaria nº 076/2022, que os designou como fiscais e gestores do Contrato celebrado entre o 
CRCMG e a empresa ATERMO – ACUSTICA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ENGENHARIA EIRELI, cujo objeto consiste na 
contratação do Engenheiro Vinícius Cunha Prado, por meio da Pessoa Jurídica Atermo Acústica, Isolamento Térmico 
e Engenharia Eireli, para executar serviços de engenharia objetivando alterações em projetos complementares 
executivos de acústica 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, contemplando: auditório, plenário e demais áreas compreendidas pela unificação dos 
prédios, como salas de apoio, salas de reunião, salão e circulações, além dos equipamentos que se encontrarão 
expostos na laje técnica. 
 
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 
 

211


