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CONSEI}IO REGIOíiIAI DE CONIÂBIUDÁD€
DO RIO GRANDE DO SUL

FAZENDO MAIS

DOCUMENTo DE FoRMALIzAçÃo DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Objeto: Contratação do serviço de publicação, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Sul, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CRCRS.

PROJETO 30 18 - Publicaçôes Tecnicas e lnstitucionais

CONTA CONTABIL 6.3.í.3.02.01 018
lnstitucional

Serviço de Divulgação

VALOR ANUAL ESTIMADO R$ 5 000,00

í. Justificativa da necessidade de contratação:

Devido às prêvisões legais e necessidade essencial de divulgação das atividades
desenvolvidâs pelo CRCRS, garantindo a transparência dos atos oficiais, em atendimento aos
princípios da publicidade e eficiência, conforme previsões legais mantendo a garantia dos
princípios da publicidade e da eficiência.

2. Especificações e quantitativos da aquisição:

O serviço será utilizado por demanda, conforme necessidade de publicação dos atos
institucionais por parte da Administração do CRCRS.

3 Previsão de dete:
A execução do projeto será a partir de 1510212022, por 12 meses.

4. lndicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização:

PLANEJAMENTO: FISCAL DA CON A o

luiza aKna ranetti
Auxiliar Operacional

A Fabretti Mino
Gerente Divisão Operacional

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar o procêsso administrativo

Atendímento ao públicoi Av. Senador Tarso Dutra, 170, lojal0l Eairro Petrópolis PonoAlegre/RS -CEP:90690 140

Administrativo: Rua Cutemberg, 151 -andaresll', I 3' e I 4' - Bairro Petrópolis Porto Alegrê/RS - CEP: 91110-010

Telefone: (51 ) 3254-9400

crc rs@crcrs. o r9. br !!ww.c rcrs. org. br



«cRcK§
Fls.

it::':' l)t-.LL

&n ,,/l

TAZENDO MAI§CÔN§ELHO REGONÁI DE COiJTÂ$UDÂDE
DO RIO GRÀND€ DO SUL

visando a aquisição do objeto.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2022

,1

ROMOALDO
Coordenador da

S DA SILVA
Compras e Suprimentos

De acordo:

ro scH ILVEIRA
Preside o CRCRS

Atendimento aopúblico: Av. SenadorÍarso Dutra, 170. lo.ia101 - Eairro Petrópolis Porto Alegre/RS CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l ahdaresll', l3'el4' Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS CEP:913I0-010

Telefone: (51) 3254 9400

crcrs@crcrs.org.br - !vww- cÍc 15. org. br
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SOBRE O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 4
A partir do dia 6 de novembro de 2017, a PRoCERGS torna-se responsável por divulgar e legitimar os atos oÍiciais do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, prêíeituras, câmaras, indústria e comérciô.

O Diário 0Ícial Elelrônico do Estado do Rio crânde do Sul atende aos requisitos de modernidade, segurança, agilidade, conÍiabilidade e
integridade das informações enviadas.

A partir da 1a edição do Diário Oficial Eletrônico do Estado, não mais haverá a venda, em meio fÍsico, podendo o jornal ser consultado
gratuitamente por qúalquer inteÍessado, a qualquer momento, em dispositivo que possua acesso à lnternet. Além disso, você pode

Íazer o download completo do Diárjo, ou apenas de uma detêrmjnada maléria, de Íorma gratuita.

Etl@.cERG.s TeÍnos de iiso

https://www.diariooÍicial.rs.gov.br/pagina/sobrê-o-diario-oficialeletronico 111

10101120221529
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Valor da Publicaçáo ' Diário OÍicial do Rio Grande do Sul Ftr....._..llt ...._
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VALOR DA PUBLICAÇÃO .,b

A política de preços adotada pelo Diario Oicial Eletrônico do Estado utiliza como conceito de medida o cm (centímetro) linear Por
conler apenas uma coluna, muda o conceito adotado anteriormente.

0 valor do cm publicado é de RS 107,45

Este valor é o mesmo pâra todos os clientês, independenle do caderno onde ocorrerá a publicação (Caderno do Governo ê lndústria e

Comércio).

Para a plhlieaçãs_de_balêr§es, o valor poderáscld!ÍeÍsnela.dg_depsr!€nrlo&úlpo dê matéria escolhido:

> TtPO DE MATÉR|A -> BALANçOS
(Balanços publicados a partir de arquivos com exlensâo D0C, DOCX, RTF, TXT ou ODT)

' Tamanho pêrmitido:\/ o Apenas no formato A4
. Tipo Matéria:

o Balanços
. Valor:

o R§ 107,45 (cm publicado)
. Serão contabilizados apenas os centímetros (cm) utilizados

> TIPO DE MATÉRIA -> BALANÇOS EM PDF
(Balanços publicados a partir de arquivo com a extensão PDF)

. Tamanhos pêrmitidos:
o Tabloide simples:

. Medidas: 28cm (la rgura) x 38cm (altura)

. Valor: R§ 11.000,OO (por página simples publicada)
o Tabloide duplo:

. Medidas: 56cm (/a rgura) x 38cm (altura)

. Valor: RS 24.000,OO (pot página dupla publicada)

\- o lndependente da quantidade de linhas utilizadas na página, esta será contabilizada como uma página
. Tipo Matéria:

o BalanÇo em PDF

hplItanle!

É importante ressâltar que as eventuais oscilações de valores são decoríentes dâ formâtação utilizada pelo responsável pela

elaboração do conteúdo da publicaçâo. Por isto, procure evitar os seguintes itens em seu texto:

. espaços em brancos, desnêcêssários, no meio ou no final do lexto

. linhas em branco, desnecessários, no iníciô, meio ou no final do texto

. imagens ou logotipos em tamanho grande

. textos em cabeçalho ou rodapé

. estilos

qliqqeaqgipara veriícar as normas para publicação

Lembre-se

A responsabilidade pelo conteúdo da publicação, definição do Tipo dê Diário e do Tipo de Matéria é da entidade quê o pÍoduziu

https/www-diariooÍicaal.rs. gov.br/pagina/vâlor-dâ-publicácáo 1t2
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OalÀ i 11 01 .2022CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle OÍçamentário
NOTA DE RESERVA ORçAMENTÁRIA 4

-2L

Número da Reserva Ano do Exercicio Oata da Reserva Processo

69 2022 11.01.2022 4-2022

Conta dê Despesa Oescrição da Conta Projeto SubProjeto

6.3.1.3.02.01 018
sERVrçO
INSTITUCIONAL

DE DIVULGAÇÀO
301 s,PUBLICAÇÓES TECNTCAS

Histórico da Reserva Valor Total da Reserva

5.000,00

PUBLICAÇÔES INSTIÍUCIONAIS D.O.E

Valor por Extsnso

Cinco [ril Reais

Ootação Atualizada Reservas Acumuladas Valor dêsta Reserva Saldo Atual

161.000,00 10.000.00 5.000 00 146 000.00

Íotal a Executar Finalizado

0,00 5.000,00 NAO

Total Executado

, 11 de Janeio de 2022

OE SOUZA
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Porto Alegre, 1 1 de janeiro de 2022

Ao Presidentê do CRCRS
contador uÁncto ScHUGH SILVEIRA

Senhor Presidente

Apresentamos, para sua apreciação, o Procêsso Administrativo no 0412022,
de lnexigibilidade de Licitação, regularmentê prevista na Lei n.o 8.666/1993, cujo objeto é o
serviço de publicação de assuntos institucionais do CRCRS, no Diário Oficial Eletrônico do
Estado do Rio Grande do Sul - DOE-e.

A PROCERGS - Companhia de Processamento dê Dados do RS, CNPJ n.o
87.124.58210001-04, é a responsável pela execução dos serviços de publicações legais no
Diário Oficial Eletrônico do Estado - DOE-e, conforme disposto no § 10 do artigo 3o do
Decreto n.o 53.777, de 30 de outubro de 2017, que regulamenta a Lei n.o 14.644, de 18 de
dezembro de 2014, que institui o Diário OÍicial Eletrônico do Estado - DOE-e, como meio
oficial de comunicação dos atos do Estado do Rio Grande do Sul.

O valor atualmente cobrado pelo centímetro publicado e de R$ í07,45 (cento
e sete reais ê quarenta e cinco centavos), conforme disposto em sua página oficial.

Conforme acima exposto, há que se notar a impossibilidade de competição,
face à ausência de opção para a administração em selecionar a proposta mais vantajosa.

Conforme dispõe o caput art. 25, da Lei no. 8.666/93:

"Art. 25. É inexigível a ticitação quando houver a inviabitidade de
competição, em especial :

t..t'.

À consideração superior

,2 (!- 
)/._

ROMOALDO BARROS DA SILVA
Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos

Rua Gutemberg n." l5t -ll'. 13"e14"Andare5 Bairro Petrópolis _ Porto Alegíe-Rs CEP91310 010

Atendimentoaopúblico:Av.SenadorTâísoDutra,n-.]70Lojal0]-Po(oÀlegreRS-cEP90690.]40
Telefone: (5!) 3254 9400

crcrs@crcrs.org.br . www.cr.rs.orq.br

Dessa forma, a contratação in caso enquadra-se na impossibilidade de
licitação.

Assim, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei no. 8.666/93,
apresentamos a justiÍicativa para ratificação e demais considerações que por ventura se
fizerem necessárias.
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PROCESSO ADM I NI STRATIVO N,O O4I2O22

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO

ATo DE oecunaÇÃo DE INEXIGIBILIDADE DE LlclrAç Ão

GRAC ODRIGUE õ
Vice-P restdente de Gestão

nnnrrcaçÃo Do ATo DE lNExlclBILIDADE DE LlclrAçAO

Ratifico o ato acima, de autoria da Vice-Presidentê de Gestão, Sra. Grace de Avila

Rodrigues, de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo

administrativo, uma vez que o mesmo encontra-se devidamente instruído

Dispensada a publicaÇão na imprensa oficial do ato que autoriza a contratação

direta, em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, sem prejuízo da utilização de

meios eletrônicos de publicidade dos atos e da observância dos demais requisitos do art. 26 e de

seu parágrafo único, respeitando-se o fundamento jurídico que amparou â inexigibilidade.

Porto Alêgre, í 4 de janeiro de 2022.

MARCIO SC
Presiden

H SILVEIRA
do CRCRS

JL

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, caput' da Lei federal

n.o 8.666/1993, a contrataçãio da empreáa PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do

is, ct..tp.: no. 87.124.5821000i -04, cujo objeto é o serviço de publicações institucionais no Diário

Oficial Eletrônico do Estado, no valór de R$ 107,45 (cento e sete reais e quarenta e cinco

centavos), referente ao centímetro publicado, em atendimento ao art. 26 da Lei n.o 8.666/93, em

conformidade com os documentos que instruem o referido processo'

Faceodispostonoart.26'daLeino.s'666/g3,Submetooatoàautoridadesuperior
para ratificação, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicação,.a teor do previsto

na Orientaçâo Normativa n3 46t2014 e 3412Q11 da Advocacia Geral da União, posto que' a

contratação nâo supera os limites do inciso ll do anigo 24 da Lei n.o 8.666/1993.

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2022

Atendimento ao públlco; Av. senador Taíso Dutra, ] 70, loja]0| Bairro Petrópolis - Porto Alêgre/R5 CEP: 90690.140

Admanistrativo: Rua Cutemb€rg, l5l andaresllo, l3'e14" Bairro Pêtrópolis Porto Alegre/Rs - cEP: 91310 010

Telefone: (51) 3254 9400

crcrs@crcrs org-br - w\'$Jv.crcís or9.br


