
ILMO (A). PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TURISMO - GRAMADOTUR 

 

 

 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 74/2022 

 

 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 10.439.609/0001-15, 

com sede na rua Monsenhor Leopoldo Neis, n. 147, bairro Dom 

Feliciano, Gravataí/RS, CEP 94.015-120, vem à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no art. 4º, inc. XVIII, da Lei Fed. nº 10.520/02, 

apresentar as 

 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da inabilitação da empresa ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÕES DE EVENTOS 

LTDA, no certame em epígrafe, o que faz pelas razões de fato e de direito que seguem: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

Preliminarmente, registra-se a tempestividade da apresentação das presentes 

Razões de Recurso Administrativo, considerando que, conforme ata do Pregão 

Eletrônico, ocorrido em 15 de agosto de 2022, o prazo final para apresentação das 

razões é 18 de agosto de 2022, às 17h45, conforme imagem abaixo: 

 



 

 

Requer, assim, o recebimento do presente recurso. 

 

II – DOS FATOS 

 

A Autarquia Municipal do Turismo – GRAMADOTUR, publicou edital de pregão 

eletrônico, com o seguinte objeto: 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de produção e 
manutenção de carros alegóricos e elementos de composição, iluminação 
cenográfica e locação, instalação e operação de máquinas de neve, 
confecção, manutenção, lavagem, limpeza e transporte de figurinos, 
adereços, puppets e muppets, pré-produção, contratação, coordenação e 
remuneração de equipe, contratação, coordenação e remuneração de 
elenco, organização de ensaios (incluindo ensaios gerais e ensaio aberto à 
comunidade), alimentação para elenco e equipe, serviços de transporte, 
caracterização, figurinação, maquiagem e cabelo de elenco, gerenciamento 
de figurinos, adereços muppets e puppets, gerenciamento de carros 
alegóricos e elementos de composição, gerenciamento de camarins, pós 
produção e produção e execução geral das 23apresentações do espetáculo 
"Grande Desfile -Uma Noite de Natal" integrante da programação do 37º 
Natal Luz de Gramado, que acontecerá de 27 de Outubro de 2022 à 29 de 
Janeiro de 2023 em estrutura móvel instalada junto ao complexo de eventos 
Expogramado, na cidade de Gramado/RS, conforme serviços descritos no 
Memorial Descritivo, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo 
com os preceitos da supra referida Lei. 

  
 

No dia 15/08/2022, ocorreu a abertura do pregão, sendo consagrada a empresa 

recorrente como vencedora após a fase de lances. 

Na análise dos documentos de habilitação, entendeu a comissão julgadora pela 

inabilitação da empresa ALTERNATIVA CULTURA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA pelos 

seguintes motivos: 

a) Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no 

ANEXO 6; 

b) Equívoco no cálculo do índice econômico-financeiro. 



 

 

Para a segunda questão, entendeu a comissão estar subestimados os índices, não 

havendo prejuízo, pois sua correção aumentaria o índice, não afetando de forma direta 

no resultado do certame. 

Porém, quanto a falta de documento comprobatório de vínculo entre o 

responsável técnico e a empresa licitante, a comissão julgadora entendeu ser um vício 

insanável, pois acarretaria descumprimento das exigências editalícias. 

Ocorre que, após análise minuciosa das regras editalícias, bem como da 

documentação de habilitação, verificou-se que há descumprimento certo e irrefutável 

ao instrumento convocatório, quanto à decisão que inabilitou a ora recorrente. 

Diante disso, apresenta-se as razões de recurso a seguir expostas. 

 

III – DO DIREITO 

 

 

Primordialmente, compete destacar que, para a elaboração de uma proposta 

adequada, com o fim de licitar a contratação de uma prestação de serviço é necessário 

que tanto a Administração Pública, quanto os concorrentes, estejam diretamente 

vinculados ao instrumento convocatório. 

Dito isso, cumpre realçar a seriedade e importância da vinculação ao ato 

convocatório, pois conforme o art. 41. da Lei nº 8.666/93 a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Da 

mesma forma, o artigo 4º da mesma lei, afirma que: 

  
“Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, 



podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 
dos trabalhos”. 

 

Tem-se, principalmente, o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 que assim versa quanto a 

garantia da observação do vínculo ao instrumento convocatório: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos”. (grifo nosso). 

 

Nesse contexto, observando o que dispõe o edital, pareceres técnicos e analisando 

cuidadosamente toda documentação há de se explanar que esta empresa atendeu 

plenamente ao instrumento convocatório, bem como respeitou todos os princípios e 

legislação vigente, conforme passará a se expor. 

 

A – DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA ALTERNATIVA CULTURAL PRODUTORA DE 

EVENTOS LTDA QUANTO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 

A inabilitação da empresa recorrente se deu por não cumprimento do item 6.3.6 

b do edital publicado. Veja-se o texto publicado: 

6.3.6. Qualificação Técnica  
(...) 
b) Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos 
indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A 
comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro 
permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de 
trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e 
alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de 
serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da 
empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo;  

 



Como se vê, a exigência contida no item 6.3.6, b limita-se a apresentação de 

Certidão de Registro de Pessoa Física dos responsáveis técnicos indicados no anexo 6, 

perante o órgão fiscalizador competente. 

Veja-se que a ordem não está na apresentação da comprovação da forma de 

vínculo de tal profissional com a empresa participante, mas sim na regularidade do 

responsável técnico. 

A exigência de comprovação da participação do responsável técnico no quadro 

permanente da empresa vencedora, conforme consta no edital, é exigência oculta, não 

restando claro o momento de apresentação de tal documento. 

A redação possibilita interpretar a apresentação de comprovação do vínculo 

apenas quando requerido ou mesmo de forma posterior. Trata-se de informação 

complementar registrada junto ao documento indispensável, qual seja, certidão de 

registro de pessoas físicas dos responsáveis técnicos. 

Tão certo é tal interpretação, que o os itens 6.3.4, b e 6.3.5, b constam, de forma 

expressa, o documento que deve ser anexado em conjunto: 

 
6.3.4. Qualificação Econômico-Financeira 
(...) 

b) Comprovação de ser dotada de capital social devidamente 
integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez 
por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação 
será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor e devidamente registrado ou pelo balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no 
artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 
 

6.3.5. Declarações  
(...) 

b) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar n.º 
123/2006, conforme Anexo 04, firmada pelo sócio administrador 
da empresa, em conformidade com o § 2º do art. 13 do Decreto 
8.538/2015, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias 
OU Certidão Simplificada da Junta Comercial com mesmo prazo, 
caso a empresa tenha se declarado com beneficiária da Lei 
Complementar 123/2006. A declaração deverá ser enviada no 
Portal de Compras Públicas junto com o Contrato Social. 



 

Portanto, a exigência de documento comprobatório de vínculo do responsável 

técnico com a recorrente é documento que poderia ser complementado de forma 

posterior ou mesmo desnecessário de apresentação, uma vez que não expresso a 

obrigatoriedade do envio. 

A comprovação de vinculação do responsável técnico com a pessoa jurídica não é 

o item principal, uma vez que não se trata de documento indispensável, nos termos do 

art. 30 da Lei 8.666/93, conforme se vê: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

 

 



A responsabilidade técnica deve ser comprovada pelo registro da empresa 

licitante no órgão responsável, estando cadastrado de forma regular. A própria 

responsabilidade técnica, atestada pelo órgão responsável supre a necessidade de 

apresentação de forma de vínculo entre o responsável que indicado no anexo 6 

(DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO).  

Trata-se de documento já entregue inclusive na habilitação pela empresa 

recorrente, como se vê nas certidões emitidas pelo CREA/RS: 

 

 

Portanto, a confirmação de que o profissional indicado no anexo 6 tem vínculo 

profissional com a empresa recorrente fica registrado na própria certidão do CREA, 

juntada ao sistema, uma vez que este documento sim é indispensável na habilitação. 



 

Destaca-se que o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 é claro quanto prevê a observância 

ao julgamento objetivo, como um dos mais importantes dos procedimentos licitatórios: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos”. (grifo nosso). 

  

 Portanto, conforme se depreende no entendimento do artigo acima, o julgamento 

objetivo vincula a Administração, na apreciação das propostas e demais documentos, 

aos critérios estabelecidos previamente no Edital, sendo que, no decorrer do certame 

licitatório não poderá a Administração utilizar de critérios desconhecidos para aferir a 

aceitabilidade das propostas. 

 A importância deste princípio é gigantesca, uma vez que impede a Administração 

de usar critérios subjetivos criados de última hora, no transcorrer do processo. 

 Tem-se importante exposição do doutrinador Jessé Torres Pereira Junior, na sua 

obra “Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública” (6ª ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág.55): 

 
“O princípio do julgamento objetivo atrela a Administração, na 
apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente 
definidos no edital ou carta-convite, com o fim de evitar que o 
julgamento se faça segundo critérios desconhecidos pelos licitantes, 
ao alvedrio da subjetividade pessoal do julgador; o art. 45 ilustra o 
propósito do princípio ao estatuir que “O julgamento das propostas 
será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo 
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle”. 
(grifo nosso). 

 

Cabe dizer que sem a aplicação do Princípio do Julgamento Objetivo, seria 

impossível garantir a observância do Princípio constitucional da Isonomia, objetivo 

exposto também no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 



Seguem importantíssimos julgados do Tribunal de Contas da União: 

“REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR LICITANTE. INABILITAÇÃO 
INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MOTIVADOR DA INABILITAÇÃO 
NÃO PREVISTO NO EDITAL. AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS 
JUSTIFICATIVAS. MULTA. 1. É irregular a inabilitação de licitante em 
concorrência pública utilizando-se de critério e motivação não 
previstos no edital. 2. A ocultação de informação relevante à 
habilitação dos licitantes fere os princípios do processo licitatório 
como os da legalidade, publicidade, do julgamento objetivo e da 
vinculação ao disposto no instrumento convocatório”. (Acórdão 
6979/2014-Primeira Câmara Relator: Augusto Sherman). (grifo nosso). 
 
Acórdão 
Acórdão 3192/2016-Plenário 
É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a exigência 
de documentos de habilitação além daqueles previstos nos arts. 27 a 
31 da Lei 8.666/1993. 
 

 

O Tribunal de Contas da União também estabelece como restrição à 

competitividade a existência de critérios inadequados de habilitação:   

 

RELATÓRIO 
(...) 
III - Achados de auditoria 
(...) 
III.2. Restrição à competitividade da licitação decorrente de 
critérios inadequados de habilitação e julgamento. 
208. A Lei 8.666/1993 (...) ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição, expressamente dispôs, em seu art. 3º, caput, 
que a licitação se destina à ‘seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração’, sendo necessariamente ‘processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos’, 
dentre eles o da legalidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo. Ainda de acordo com o 
art. 3º, dessa vez conforme §1º, inciso I, é vedado aos agentes 
públicos tolerar cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. 
 (...) 
VOTO 
(...) 
10. No âmbito do presente processo de fiscalização (...), foram 
identificadas as seguintes irregularidades: 
(...) 
c) restrição à competitividade da licitação decorrente de 
critérios inadequados de habilitação e julgamento; e 



(...) 
32. Verifico, neste caso concreto, a gravidade particular de o 
mesmo objeto apresentar sobrepreço e achados que resultam 
na restrição à competitividade da licitação. Não é raro o 
Tribunal deparar-se com situações em que a superestimativa do 
orçamento não acarreta prejuízo concreto ao erário devido à 
acirrada disputa promovida pela concorrência. É que, premidas 
pelo risco de perderem o objeto do torneio, as concorrentes são 
levadas a reduzir os valores de suas propostas, aproximando-os 
dos preços de mercado. 
33. Ou seja, a possível restrição à competitividade apontada 
pela equipe aumenta o risco de que o sobrepreço no edital 
venha a se transformar em superfaturamento no futuro 
contrato. 
(...) (ACÓRDÃO Nº 2731/2015 – TCU – Plenário, Processo nº TC 
011.538/2015-5, Ata n° 43/2015 – Plenário, Sessão: 28/10/2015) 

 

Como visto, o TCU determina que as licitações sejam realizadas sempre de modo 

a incentivar a competição entre o maior número possível de concorrentes com vistas à 

obtenção da proposta mais vantajosa, em observância aos princípios da economicidade 

e, por conseguinte, da eficiência. 

O cumprimento ou descumprimento dos termos do edital por parte da Comissão 

Licitatória implica na validade ou invalidade dos atos administrativos praticados, assim, 

é importante que observem os termos do edital, vez que não é possível produzir 

critérios de última hora. 

 Ademais, há de se falar em vinculação ao instrumento convocatório, sendo uma 

regra de obrigatoriedade para que a autoridade não omita regras e condições impostas 

para a participação e execução do contrato. Assim, o Edital não pode haver 

interpretações dúbias. Qualquer quebra do nexo de relação entre o Edital e suas 

exigências, ensejará a desvinculação ao ato convocatório. Assim, haverá quebra de 

referido princípio. 

 Consoante o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, no edital de licitação somente 

são permitidas as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

Nesse sentido, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, criem restrições ou 

frustrem o seu caráter competitivo, ou estabeleçam qualquer outra circunstância 



impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, conforme dispões a 

Lei nº 8.666/93, em seu artigo 3º, § 1º, I). 

Não há prejuízos ocasionados ao certame a habilitação da recorrente após 

julgamento do presente recurso, isso porque a empresa habilitada posteriormente (SS 

EVENTOS) manteve o valor da proposta. 

Isso significa que, no provimento do presente recurso serão preservados os 

princípios da economicidade, legalidade, competitividade e vinculação as regras do 

edital. 

 

 

V – DOS PEDIDOS

 

 
ISSO POSTO, REQUER-SE que as presentes RAZÕES DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO sejam recebidas e, após devido processamento, nos termos da Lei, 

INTEGRALMENTE PROVIDAS, no sentido de HABILITAR a empresa ALTERNATIVA 

CULTURAL PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA., no certame. 

  
Nesses termos, pede e espera deferimento. 

 
GRAVATAÍ/RS, 18 de agosto de 2022. 

  

 

 

 

 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. 

CNPJ: 10.439.609/0001-15 

Mathias Velho de Andrade Costa 

Sócio administrador 

RG: 7055243922 | CPF: 060.497.959-24 

Representante Legal 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

www.crea-rs.org.br
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1963636 31/03/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: ALTERNATIVA CULTURAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA


CNPJ: 10.439.609/0001-15 N° de registro no Crea-RS: 257289

Registrada desde: 11/08/2022

Registrada para:
NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA PARA: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
 NADA CONSTA.

Endereço(s): R MONSENHOR LEOPOLDO NEIS, 147

Gravataí-RS
94015-120

1 )
DOM FELICIANO

Capital Social: 210.000,00R$

Responsáveis Técnicos:

1) JULIANO PACHECO SOARES

Engenheiro EletricistaTítulo:

Carteira Crea: RS232472 Registrado desde

Responsável Técnico pela empresa desde 11/08/2022

01/08/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 8

Participantes do Quadro Técnico:

1) ISMAEL ROLDO

Engenheiro MecânicoTítulo:
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS149666 Registrado desde :

Participante do Quadro Técnico desde 11/08/2022

25/08/2007

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 12
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.

Curso de pós-graduação:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

www.crea-rs.org.br
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

16/10/2018
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em:

01/10/2015
Mestre em Engenharia Área de Concentração: Fenômenos de Transporte
Concluído em:

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
.-.-.-.-.-.-queCertificamos

nos  termos do art. 66 da Lei Federal  5.194, de 1966.
desta certidão, não possuem débito de  anuidade ou auto de infração transitado em  julgado  no Crea-RS,

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59  da Lei Federal 5.194, de 1966.

que a pessoa  jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis  técnicos  constantes

Esta certidão  não autoriza a  pessoa  jurídica a executar serviços técnicos sem a participação  efetiva  de
seus responsáveis técnicos.

Os  dados  supracitados  referem-se à situação  da  pessoa jurídica e de seus  responsáveis  técnicos  na
presente  data,  devendo  estar  atualizada  conforme  art. 10º  da  Resolução  nº  1.121/2019  do  Confea
A  presente  certidão  perderá  a  validade,  caso  ocorra  qualquer  modificação  posterior  dos  elementos
nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certificamos

Certidão  emitida pela  internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso  Rápido" e a seguir  "Certidões  -  Consulta a  autenticidade de uma  Certidão de registro  emitida
pelo  Crea-RS".  Informe  o  número  desta  certidão  para visualização  e  conferência  deste  documento.

1963636

Em caso de dúvida, entre  em contato  com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de  segunda a sexta, das

Certidão gerada em 11/8/2022 e reimpressa em 12/8/2022

Fim da certidao nº .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

9h às 17h30.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Partes: 

A)  ALTERNATIVA CULTURAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida na Rua MONSENHOR LEOPOLDO NEIS (LOT FLAMBOYANT), 147, Bairro DOM 

FELICIANO, no município de Gravataí, RS, inscrita no CNPJ 10.439.609/0001-15, neste ato representado 

pelo Sócio/Administrador PAOLA MARQUES DA FONSECA, brasileira, solteira, empresária, residente e 

domiciliado na rua RUA BENJAMIN CONSTANT, 97, Bairro Passo das Pedras, município de Gravataí- 

RS, CPF 82799890059, RG 9084534198 expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE. 

B) Ismael Roldo, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico e de Seg. do Trabalho 

registro CREA-RS nº 14.9666, residente e domiciliado na Rua Acrísio Martins de Oliveira, 158 Bairro 

Centro, no município de Campo Bom, CPF 823.888.060-20, RG 9067076431 expedida pela SSP/RS, 

adiante denominado CONTRATADO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo 

CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa de 

estruturas cênicas do Natal Luz de Gramado em 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo determinado de 6 meses a contar de sua 

assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 

(trinta) dias.  

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte 

que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, 

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o 

registro ser alterado, a partir do momento em que:  

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o 
cancelamento desse encargo; 

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;  

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne 
impraticável o exercício dessa função;  

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;  

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da 
assistência técnica.  

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável 

técnico.  

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, 

deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos 

nesta Resolução, e os documentos pertinentes. 



Página 2 de 2 
 

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na 

ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho 

Regional. 

CLÁUSULA QUARTA:  Jornada de trabalho: mínima de 24 (vinte e quatro) horas mensais dividido 

em 6 hrs semanais. Podendo ser estendida em comum acordo entre CONTRATANTE E CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUINTA:  Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços 

efetivamente prestados a importância equivalente a 4,753 (quatro inteiros e setecentos e cinquenta e três 

milésimos) salários mínimos nacionais, convertidos em reais, representando nesta data R$ 5.760,63. Será 

Cobrado um valor de R$ 320,00 (Trezentos e Vinte reais) por cada deslocamento realizado até a matriz 

da empresa. Considerando 4 deslocamento mensais, o valor total de consultoria ficará em R$ 7.040,00 

(sete mil e quarenta reais) para jornada de 6 hrs semanais. Em caso de aumento de horas o valor será 

cobrado proporcional ao aumento. 

Parágrafo único: Os laudos serão cobrados a parte do serviço de consultoria e assim 

considerando um mínimo de 12 hrs de trabalho no valor de R$ 2.880,00. Os laudos serão emitidos por 

alegoria ou grupo conforme especificado pelo profissional técnico. 

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada 

mês, que será pago mediante recibo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes 

elegem o Foro de Campo Bom, RS com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas que tudo assistiram. 

Campo Bom, RS -  09/08/2022 

 

 

 

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUCOES DE 

EVENTOS LTDA 

 

Ismael Roldo – CREA RS 149666 

 

 

assinatura, RG e nome da testemunha 

 

assinatura, RG e nome da testemunha 

 

PAOLA 
MARQUES DA 
FONSECA:827
99890059

Assinado de forma 
digital por PAOLA 
MARQUES DA 
FONSECA:82799890059 
Dados: 2022.08.09 
10:57:49 -03'00'

Dados: 
2022.08.09 
13:52:57 -03'00'



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

Certidão n°: Validade:1963785 31/03/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Profissional:oNome d ISMAEL ROLDO
ENGENHEIRO MECÂNICOTítulo:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registrado desde: 25/08/2007

RS149666 2204278645RNP: 823.888.060-20Carteira Crea: CPF:

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 12
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.

Curso de Graduação:

ENGENHARIA MECÂNICA - Colou grau em: 25/08/2007
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

Curso de Pós-Graduação:
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 16/10/2018
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
MESTRE EM ENGENHARIA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FENÔMENOS DE
TRANSPORTE, CONCLUÍDO EM: 01/10/2015
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

S & S EVENTOS LTDA desde 10/08/20221)
Participante do Quadro Técnico de pessoa jurídica:

ALTERNATIVA CULTURAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
1)
 desde 11/08/20221)

 que o profissional ISMAEL ROLDO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Certificamos
está devidamente registrad  no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal  5.194, de 1966.o

 que profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

oCertificamos

Certidão  emitida  pela  internet. Para confirmar a  sua  autenticidade, acesse  www.crea-rs.org.br

selecione "Acesso Rápido" e  a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade  de uma Certidão de

Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta  certidão para visualização e conferência

deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com  o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,

Certidão gerada em 12/8/2022 e impressa em 12/8/2022

Fim da certidao nº 1963785 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

de segunda a sexta, das 9h às 17h30.
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