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DFD - DocuMENTo DE FoRMALIZAÇÃo ta DEMAIIDA

Setor Rêquisitante: Divisão de Desenvolvimento Profissional

Objeto: Contrataçâo de palestrante para ministrar curso a respeito de DIRPF, na modalidade

online aos profissionais e estudantes da área contábil

1. Justificativas da necessidade do serviço:

A necessidade de contratação da palestrante LILIAN MARTINS, e devido a realização da

natestra na modalidade online sob o título "DIRPF: NOVIDADES E PRINCIPAIS

ir.rrõitrrrnçOes cótlsrnrures No PRoGRAMA DA DECLARAÇÃo DE AJUSTE.ANUAL

DO tMpOéTO DE RENDA PESSOA çíSlCl,ZOZZ", visto que o prazo para e-ntregar a

óãcraráçao de lmposto de Renda Pessoa Física 2022 encena-se no dia 29 de abril de 2022,

ãúíã"nãíro programa de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade

2. EspeciÍicações e quantitativos dos serviços:

Aoresentar. na modalidade online, o curso "DIRPF: NOVIDADES E PRINCIPAIS

iüÉóãúÃôOÉê CôúsiÁúres No pRocRAMA DA DE6LARAÇÃ9 DE AJUSTE ANUAL

DO IMPOSIO DE RENDA PESSOA F1SICA2022".
Duração: 3 horas.

3. Cronograma e local da execução dos serviços:

Data de início da execução: 0710412022' às 14h
Data de Íinal da execução: 0710412022, às 17h

Endereço e local do Evento:
Sala de Reunióes do CRCRS
ári crt"ÃÉ"rg , 151 _ 14o andar _ Bairro petrópotis, cEp 91 3í 0-010 - porto Ategre/RS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Matriculai 25262Responsável pela Demanda: Luciane Veiga Dias

TeleÍone: (51 ) 3254-9400

3014 - Promover a Educaçáo Continuada - Cursos e PalestrasProjeto

6.3.1.3.02.01.004 - Serviços de lnstrutoresConta Contábil

R$ 835,00 (Oitocentos e trinta e cinco reais)Valor Estimado

Ruâ 6ulembeÍ& 151- 11e, l:lp e 141andaíes- Pono Alê8re-RS-CEP 91310-010

ntenaimenio J priUlicolav. Senador tarso outrâ, 170 - loiâ 101 - ioÍto aleSíe-Rs - CEP 9O69G 1/t0

(51) 3254-9'100 - crcB@cÍcít.oí8 bí - www cícrs oÍ8 0Í
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Email: luciane@crcrs. org. br
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4. lndicação dos membros da equipe de planejamento ê o responsável pela
fiscalização

7

ENT FISCAL DA CONTRATAçÃO:

L

Gerente da

tnha

ao de Apoio as Atividades de
Profissional Educação Continuada

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar o processo administrativo visando a

contratação do objeto.

Porto Alegre, 15 de março de 2Q22

Gerente da Div Profissional

De acordo:

MÁ séfricn

CRCRS

P

S

to

Rua Gutember& 151- 11e, 13r e 14e andares- Pono Âlê8íe'RS-cEP 9131G010
ItenOimeniã ao priOtico;Av. sênador Íarso Dutía, 170 - loia 101- Porto Âlegre-RS - CEP 9O69G14O' 

(51) 325+9«n- cícrs@crcÍs.or8.br -www.crcrs'or8 br

Supervisora
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Nesse sentido, o capítulo lll da lN n.o 7312020 - a qual dispôe 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 - prevê as regras específicas para a
comprovação do preço, em processos de Inexigibilidade de licitação, no seu artigo
7o..

"Art. 70 Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser
instruidos com a devida justificativa de que o preço ofertado à
administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial
por meio de:

Ref.: Processo Administrativo n.o 3012022 - lnexibilidade de Licitação
Objeto: Contratação de Palestrante para ministrar palestra na modalidade online aos
proÍissionais e estudantes da área contábil.

Conectados na evolucão proc.-.p/41.
c(,§Éuo e(§{^!or coM^iar

De: Divisão de Desenvolvimento Profissional

Para: Presidente do CRCRS

lnicialmente, destacamos que o inciso lll do parágrafo único do art. 26
da Lei n.o 8.666/93, prescreve a exigência de justificativa do preço, como um
elemento necessário para insúução do processo de inexigibilidade de licitação e a
demonstraçâo de correta aplicação dos recursos públicos.

Fis 32

| - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de ate 1

(um) ano anterior à data da autorização da inexigibilldade pela
autoridade competente;

ll - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e
hora de acêsso-

§1o Poderão ser utilizadrrs outros critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e
aprovados pela autoridade competente.

§2o Excepcionalmente, cÉlso a futura contratada não tenha
comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que
trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma natureza.

§3o Caso a justificativa de preços aponte para a possibilidade de
competição no mercado, vedada está a inexigibilidade.

Ruâ GutembeÍg, 151- 11e, 13e e 14-o andares - porto Alegre-RS - CEp 9131GO1O
Atendimento ao público: Av. SenadoíTaíso Dutra, 170 -lojâ 101-pono Ale8re-RS -CEp 90690-140

(51) 3254 94@ - crcrs@crcrs.oí8.b. - www.crcrs.orS.bí

JUSTIFICATIVA DE PREÇO
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§4o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às hipóteses de
dispensa de licitação, em especial as previstas nos incisos lll, lV XV
XVI e XVll do artigo 24 daLei no 8.666, de 21 de junho de 1993".

Enfatizando o regramento para a justificativa do preço, baseando-se
Fiscais do pretenso fornecedor, destacamos o Acórdão TCU n.oem Notas

2280t2019:

"Licitação. Contratação direta. Justificativa. preço. Cotação.
lnexigibilidade de licitação.
A realizaçáo de cotação de preços junto a potenciais prestadores dos
serviços demandados, a fim de justificar que os preços contratados
estão compatíveis com os praticados no mercado, afasta a hipótese de
inexigibilidade de licitação, por restar caracterizada a viabilidade de
competição".

Salientando mais uma vez, o posicionamento do Tribunal de Contas da
União, através doAcórdão n." 1.565/20í5, vejamos:

'A.justificativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo
único, inciso lll, da Lei 8.666/í993) deve ser realiiada,
preferencialmente, mediarrte: (i) no caso de dispensa, apresentação de,
no mínimo, três cotaçÕes válidas de empresas do ramo, ou justúcativa
circunstanciada se não for possível obter essa quantidade mínima; (ii)
no caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados
pelo fornecedor junto â outras instituições púbticas ou privadas.
(grifo nosso)

Outrossim, observamos ainda manutençâo deste entendimento pela
Egregia Corte de Contas, quando da publicação do lnformativo n.o 361, que em
destaca um dos julgados do Tribunal de contas da uniáo sobre o tema,
apresentando:

inexigibilidade de licitação (art.26, parágrafo único, inciso lll, da
Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do valor
ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a outros
entes públicos ou privados, êm avenças envolvendo o mesmo
objeto ou objeto similar. Denúncias oferecidas ao TCU apontaram
possíveis inegularidades em contrataçôes diretas de consultorias
tecnicas especializadas, sob o fundamento da inexigibilidade de
licitação @rt.25, inciso ll, da Lei 8.666/1993), firmadas p-ela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Entre os pontos discutidos
nos autos, mereceram destaques a avaliação quanto à presença
simultânea dos requisitos de natureza singular do objeto e notória
especialização do contratado, que levaram à inviabilidade de
competição, e a justificativa dos preços praticados. No que diz respeito
aos preços contratados, o relator assinalou em seu voto,
preliminarmente, a "dificuldade de justificar o preço nos casos de

Rua Gutemberg, 151- 11e, 13e e 14. endares- porto Ategíê-RS-CEp 91310{10
Atendimento ao público: Av. Senadoí Târco DutÍr, l7O- loje 101- porto Alegre-Rs - CE p 906901,lO

(51) 3254-9400 - crcÍs@crcÍs.o18. br - www.crcrs.oíe.br

Proc.../R..,
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inexigibilidade à luz de propostas de outros fornecedores ou
prestadores, razão pela qual foi nascendo o entendimento de que a
razoabilidade do preço poderia ser verificada em funçáo da atividade
anterior do próprio particular contratado (nessa linha, item g. í .3 do
Acórdão 819/2005-TCU-Plenário)". Segundo ele, essa linha de
raciocínio "vem evoluindo no seio da Administração Pública (vide
Portaria-AGU 57212011) e sendo convalidada pelo Tribunal, como nos
Acórdãos 1.565/2015, 2.61612015 e 2.93112016, todos do Plenário".
Acerca do caso concreto, o relator assinalou que a ECT conseguiu
demonstrar a adequação dos preços pactuados levando em conta os
valores praticados, pelas empresas contratadas, em outras avenças
por elas mantidas, restando, pois, "demonstrada a equivalência dos
valores cobrados da Administração com os valores praticados pelas
contratadas em outros ajustes contemplando o mesmo objeto ou objeto
similar'. E concluiu: "Com isso em mente, enfatizo que a justificativa
dos preços contratados observou o art. 26, parágrafo único, inciso lll,
da Lei 8.666/1993 e seguiu a jurisprudência desta Corte de Contas
sobre o tema", no que foi acompanhado pelos demais ministros. (TCU,
Acórdão 299312018 Plenário, Denúncia, Relator Ministro Bruno
Dantas)".

E mais, a Advocacia-Geral da União - AGU possui o mesmo
entendimento, conforme obseryamos da Orientação Normativa no 17, que dispÕe:

'a razoabilidade do valor das contrataçÕes decorrentes de
inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação
da proposta apresentada com os preços praticados pela futura
contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios
igualmente idôneos".

No presente caso, portanto, cuja contrataçáo direta encontra-se
fundamentada na premissa de inviabilidade de competiçáo, tratando-se de serviços
caracterizados como singulares e ainda executado por profissional de notória
especialização, conforme documentação acostada ao processo, a justificativa do
preço foi insúuída através da apresentação de Notas Fiscais que comprovam a
compatibilidade do preço praticado pela própria pretensa contratada perante outras
instituições ou órgãos públicos ou privados, conforme disciplina do reproduzido
inciso I do art. 70 da lN n.o 7312020

Como demonstrado, nesses casos o Tribunal de Contas da União
afasta a necessidade de realização de pesquisa de preços junto a possíveis
prestadores dos serviços pretendidos, tendo em vista que demonstraria a viabilidade
de competição e, consequentemente, afastaria a hipótese de inexigibilidade de
licitação.

Desse modo, tratando-se de inexigibilidade de licitação, não se está
diante da busca do menor preço, mas de um fornecedor específico, a quem em
virtude de suas características particulares há de ser franqueada a execução do
serviço.

Rua Gutember& 151- 11e, 13e e 14e andarês - Poíto Alêgre-RS-CEP 9131G010
Atêndimento ao públicoi Av. Senedoí Taíso Dulrâ, 170 - loja 101- Porto AleSíe-RS -CEP 90690-14O

(51) 3254-94m - crcrs@crars.org.br - www.cícís.org,br
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Com isso, demonstramos o preço praticado pela referida palestrante a
outros órgãos e/ou empresas, conforme Notas Fiscais, anexadas neste processo,
relacionadas a seguir:

A empresa Marco & Marco Consultores Financeiros, ofertou o
serviço pelo valor de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) para a execução
do objeto.

Consideramos, conforme disposições legais apresentadas e
documentos fiscais acostados, que a comparaçáo do preço praticado pelo prestador
de serviço perante outros entes privados é condizente com o praticado no mercado,
gendo a forma capaz para fundamentar a justificativa do preço em processos de
inexigibilidade de licitação, o que se encontra demonstrado no piocesso.

Face o exposto, encamrnho a presente justificativa para análise e
prosseguimento do rito processual.

Porto Alegre, 25 de março de 2022

Gerente da Divisão
§,

e nvo nto ProÍissional

MARCI SCH CH IRA
P residente

Rua Gutembeí8, 151- lle, 13e e 14c andares - porto Alegre-Rs -CEp 9131G010
Atendimento ao público: Av. Sênador TaÍ5o Dutra, 170- lojâ 101- pono Âle8íe-RS -C€p 9O69G14O

{51) 3254,9400 - crcrs@crc15. org. br - www.cícís.ort.br

De Acordo:

NUMERO DO
DOCUMENTO

VALOR TOMADOR DE SERVTÇOS DATA

NOTA FISCAL NO

2020t112
R$ 2.600,00 MAGDA ROSANE PERES

BRAZIL
06-11-2020

NOTA FISCAL N" 2021122 R$ 770,00 AcADEMTA DE ctÊNctAS
CONTÁBEIS DO RS

NOTA FISCAL NO 2021l35 R$ 770,00 ACADEMIA DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS DO RS

NOTA FISCAL N'2021/86

R$ 1.089,00

MAGDA ROSANE PERES
BRAZIL

09-07-2021

MAGDA ROSANE PERES
BRAZIL

22-03-2022

Conectados na evolução

20-02-2021

18-03-2021

RS 1.650,00

NOTA FISCAL NO 2022137
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Ao Presidente do CRCRS.

Contador MARCIO SCHUCH SILVEIRA

Conforme disposto na Lei n o

contrataçáo, com enquadramento legal previsto

Lei n.o 8.666/1993.

Porto Alegre, 5 de abril de 2022

8.666/1993, no qual fundamenta-se a

no Art. 25, caput, c/c Art. 13, lnciso Vl, da

Senhor Presidente:

Apresentamos, para sua apreciação, o Processo Administrativo n" 3212022'

de lnexibilidade de Licitação, regularmente prevista na Lei n.o 8.666/1993, cujo obieto é a

contratação de empresa pri, o curso: "DIRPF: NOVIDADES E PRINCIPAIS

rNiôÀúnçoes ooNSTANTES No PROGRAMA DA DECLARAÇÃo DE AJUSTE ANUAL

DO IMPOS1O DE RENDA PESSOA FíSICA 2022',

Os serviços prestados pela empresa contratada' Marco & Marco Consultores

FinanceirosAssociadosS/S,CNPJnjo2.o17.273looo,l.74,Serãocontratadosdeforma
direta'namodalidadedelnexigibilidadedeLicitação,fundamentadanoincisolldoartigo25'
c/c o lnciso Vl doart. 13 da Lei n.o8666/93'

A justificativa da Âzáoda escolham e da contratação' além da justificativa do

preço, de responsabilidade da área demandante' encontram-se pormenorizados no Projeto

Básico e anexos ao Processo Administrativo'

"At|. 25- É inexiglvel a ticttaçáo quando houver inviabilidade de competição' em

especial:

( ..)

It - para a contratação de seviços técnicos enumerad?: * :'1 13 desta Lai' de

;"fi;;; iingutar, càm prorrssionLls ou empresas de notória especialização' vedada

a-iiexiginitiaáoe para seviços de publicidade e divulgaçãoi''

'Att. 13. Para os ,?ns desta Lei, consideram.se se/yiços técnicos prof,ssionais

especializados os trabalhos relativos a:

(...)

Vl - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;"'

Dessa forma, conforme inviabilidade de competição' afasta-se a pos,:llldade

de licitação, tratando-se O" ,"*iço tecnico profissional especializado' de natureza singular e

profissional contratada notoriamente especializada'

Atendimento ao pÚblico:Av senadorTarso Dutra' '170' loja'101
^iiãi"üiàii"ã, hü cubmbeís 1 51 - andares 1 1 

o' 
1 3o e'14o -

a' i"o e'ffi I e:iliâ.;iJ,?lãl ;EFtr, i3i39.; í'
Telêfone. (51 ) 3254'9400

crcrs@crcrs org bÍ - wwwcícrs org br

iPro
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Assim, conforme acima fundamentado, apresentamos a iustificativa para

ratificação e demais consideraçôes que por ventura se Íizerem necessárias.

A consideração superior

ROMOALDO OS DA SILVA
ador

Seção mprâs e Suprimentos

Atendimento ao púbtico:Av senadorÍarso Dutra, 170' lola 101 ' BarÍío-Petrópolis
' 
Àá,ii"iliiàiuó htta Gutemberg 15't-andaresllo'130e14o-BaiÍíoPetrópolis-

TeleÍone: (51) 3254-9400
crcF@crcrs.org.br - www.crcrs.orgbr

- Porto Aleore/Rs - CEP 90690-140
Pono Ategie/Rs - CEP 91310-010

F;ã;'tr
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PROCESSO ADMI NISTRATIVO N.O 3OI2O22

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATo DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, lnciso ll, c/c o Artigo
13, lnciso Vl, da Lei n.o 8.666/93, a contratação da empresa Marco & Marco Consultores
Financeiros Associados S/S, CNPJ n.o 02.Q17.27310001-74 cujo objeto é contrataçáo do curso
..DIRPF: NOVIDADES E PRINCIPAIS INFORMAÇÓES CONSTANTES NO PROGRAMA DA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA F|SICA 2022", no valor
de R$ 835,00 (oitocentos e trinca e cinco reais), em conÍormidade com os documentos que

instruem o referido processo.

Face o disposto no art. 26, da Lei n.o 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior
para ratificaçáo, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicaçáo, a teor do previsto

na orientaçáo Normativa n., 46t2014 e 3412011 da Advocacia-Geral da união, posto que, a
contratação não supera os limites dos incisos I e ll do artigo 24 da Lei n.o 8.666/1993.

Porto Alegrê, 5 de abril de 2022.

de

RIGUES

estãoVice-

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA çÃo

Ratifico o ato acima, de autoria de Grace de Avila Rodrigues, Vice-Presidente de

GeStáO, de conformidade com oS documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que

o mesmo se encontra devidamente instruído.

Dispensada a publicação na imprense oficial do ato que aulotiza a contrataÇão

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

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

seu parágrafo único, iespeitando-se o fundamento jurídico que amparou a inexigibilidade.

Porto Alegre, 5 de abril de 2022.

z
M O SCHU ILVEIRA

residente CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutr l70, lojalOl - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP:90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l - andares 1", l3'el4' Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010

Íelefone: (51) 3254-9400 - crcrs@crcrs.or9.br - www.crcrs.org br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle Orçamentário
NoTA DE RESERVA oRÇAMENTÁRIA

P?Ec 22

NúmêÍo da Reserva Ano do Exercício Data da Reserva PÍocesso

551 30-22

Conta de Despesa Oescrição da Conta Projeto SubProreto

6.3.1.3.02.01 .004 SERVIÇOS DE INSTRUIORES
3014-PRoMovER A EDUcAÇÃo

Histórico da Reserva Valor Total da Reserva

835,00

lrlNlSTRÂR PALESTRÂ COM O TEI\,lA "DtRpF' NO DtA 07104/2022 Et\,1 PORTO ALEGRE

Valor por Extenso

Oitocentos e Trinta e Cinco Reais

Dotação Atualizada Valor desta Reserva Saldo Atual

150 000,00 0,00 835,00 149.165,00

. 07 de Abtil de 2022

SOUZA ORDENAOOR DA OESPESA

Total a Executar Finalizado

835 00 sti,0,00

*l

07 .04.2022

Rêservas Acumuladas

Total Executado
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CARTA.CONTRATO

Processo Administrativo n.o 3012022-

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

CONTRATADA: MARCO & MARCO
CONSULTORES FINANCEIROS ASSOCIADOS
S/S

Esta Carta-contrato, expedidâ na mnformidade do artigo 62 da Lei Federal n.o 8.666, de 2'1

de junho de 1993, e suas alterações, após ter sido declarada inexigível a licitação em favor
da empresa Marm & Marco Consultores Financeiros Associados S/S, CNPJ n.o

02.017 .27310001-74, estabelecida na Rua Silveiro, n.o 2 15, Baino Menino Deus, em Porlo
Alegre-RS, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n." 3O12022.

í. OBJETO

í.1 . Contratação da palestrante Lilian Ítlargarete Martins da Silva para ministrar o curso
intitulado "D|RPF: NovtDADES E PRtNCtpAtS TNFORMAÇÕES CONSTANTES NO
PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA 2022", que será realizado na modalidade on-line, aos profissionais e estudantes da
área contábil.

1.2. lnstituição responsável pelo curso/palestra:
lvlarco & Marco Consultores Financeiros Associados S/S.
CNPJ n.o 02.017 .27 310001 -7 4.

1.3. Esta Carta-Contrato vincula-se ao Processo Administrativo n.o 3Ol2O22 e à propostâ da
Contratada, independenlemente de transcriçáo.

2. DO PREçO

2.í. O valor global da presente contratarião é de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco
reais), conforme proposta apresentada.

2.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro,
materiais e mão de obra a serem empregâdos e quaisquer outros necessários ao fiel e
integral cumprimento do objeto deste Contrato.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR|A

3.'l, As despesâs decorrentes correrão por conta do elemento da despesa "Serviços de
lnslrutores" - 6.3. 1.3.02.01 .004, Projeto: 3014 - Promover a Educação Continuada - Cursos
e Palêstres.

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, I 70, loja l0l - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 90690-140
Administtativo: RuaCutemberg, l5t - andares I l', l3ô e 14" - Eairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP:91310-010

Íelefohe: (5I ) 3254-9400
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4. DA FUNDAMENTAçÃo LEGAL

4.1. Enquadramento Legal: Art. 25, caput, c/c Art. í3, lnciso Vl da Lei n.o 8.666/1993.

Art. 25 - É inexigível a licitaçáo quando houver inviabilidade de competiçáo, em especial:

(...)

Il - para a contratação de serviços técnicos enumerados no aÍt. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especializaçáo, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;

Art. í3. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados
os trabalhos relativos a:

(...)

Vl - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

s. Do REGTME DE ExEcuÇÃo E cLAsstFtcAçÃo Do sERVtço

5.í. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço global, conforme valor constante da proposta comercial apresentada pela
Contratada.

5.2. A contratação do serviço, objeto desta Carta-Contrâto, tem amparo legal na Lei n.o
8.666/1993 e na lnstrução Normativa SLTI - MPOG n.o O512017 e suas alterações.

6. DO PRAZO E LOCAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVTÇO

6.í. O Curso deverá ser ministrado aos participantes, na modalidade on-line, no dia
0710412022, das 14 horas às í7 horas, diretamente das dependências da Sede do CRCRS,
localizada na Rua Gutemberg, n.o 151 - 140 Andar, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre-RS,
de forma presencial, pelâ ministrante contratada.

7. DAS OBR]GAçÓES DA CONTRATADA

7.í. Executar integralmente o objeto do Projeto Básico.

7.2. Respeitar e cumprir os tópicos e itens definidos no conteúdo do programa a ser
ministrado.

7.3. Disponibilizar materiais necessários para a realização do treinamento.

7.4. Assegurar o cumprimento dos horários e da data estipulada para a preslação do
serviço.

7.5. Garantir que a palestrante que ministrará a palestra seja a mesma citada na proposta,
conforme item 2.2 do Projeto Básico.

7.6. Providenciar a imediata substituição da palêstrante caso ocora algum imprevisto que
impeça a sua continuidade no evento.

7.7. O substituto deverá ser pessoa qualiÍicada cujo currículo seja equivalente ou superior
ao do titular substituído.

I

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, I 70, loja I 0l - Eairro Petrópolis - Porto Alêg re / RS - CEP: 90690- I 40
Admíhistrativo: RuaCutemberg, l5l -andares ll", 13" e t 4" - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 91310-010

Telefone: (5 1) 3254-9400
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7.8. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Conselho.

7.9. Prestar os serviços com diligência e perfêição.

7.í0. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas âs condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, de
acordo com as disposições constantes na Lei 8.666/1993.

7.'t l. Não subcontratar, ceder ou transferir os serviços ora contratados.

7.12. Comunicar imediatamente a Contratante, em caso de impedimentos legais
devidamente justificados de ausência do palestrante indicado para ministrar o curso.

8. DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATANTE

8.í. Exigir o cumpímento de todas as obrigações assumidâs pela contratada, de acordo
com os termos de sua proposta.

8.2. Notificar a empresa, por escrito, qualquer oconência considerada inegular, bem como
qualquer imperfeição na execução do serviço.

8.3. Designar um gestor e respectivo substituto para acompanhar, fiscalizar e atestar a
entrega dos serviços.

E.4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contrâtada para a fiel
execuçâo do objeto.

8.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, de forma a assegurar seu
perfeito cumprimento, atestando notas Íiscais e seu aceite.

8.6. Efetuar o pagamento devido no prazo acordado, exigindo o recolhimento tributário,
trabalhista e previdenciário através de documentos pertinentes.

8.7. Disponibilizar espaço e equipamentos necessários para a realizaçâo do evento.

8.8. Aplicar a contratada as sançôes administrativas, se necessárias.

Ate ndimento ao públlco: Av. Senador Tarso Outra, I 70, loja I O I - Eairro Pêtrópolis - Porto Aleg re /RS - CEP: 90690- I 40
Administrativor RuaGutembêrg, l5l - andares ll", l3'€14"-BairroPetrópolis-PortoAlegre/RS-CEP:9l3lO-0lO

Íelefone: (5t) 32 54-9400
êôâil. .rFral.r^ 
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9. DO PAGAMENTO

9.'t. O pagamento será efeluado com bãse no serviço efetivamente executado e de acordo
com a proposta comercial apresentada pela Contratada.

9.2. O pagamenlo será efetuado pela Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competênte, condicionado este ato à veriÍicação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentiada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

9.4. Havendo ero na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, deconente de penalidade imposta ou

!
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inadimplência, o pagamento ficará sobrestâdo 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 pâra a Contratante.

9.5- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

9'6. A 
_ 
contratada regularmente optante pêlo simples Nacional não sofrerá a retenção

tributária quanlo âos impostos e contribuiçôes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à aprêsentação de comprovação, por Ãeio de documento
oficial, de que faz jus ao tratâmento tributário favorecidô pievisto na referida Lei
Complementar.

9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, Íica convencionado que a taxa de compênsação
financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mêdiante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre â data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação financeira = 0,000i 643g, assim apurado:

l= (TX) l= (6/100)/365 l= 0,000í6438 TX = percentuat da taxa anual = 6%.

í0. DA GARANTTA DE EXECUçÃO

10.í. _Não haverá .exigência de garantia contratuar da execução, em face do disposto no"caput" do artigo 56 da Lei Federal n." 8.666/í 993 e suas alteraçôes.

íí. DO PRAZO DEVIGÊNCIA

1í'í. A carta-contrato terá vigência na data de sua assinatura, até a conclusão dos
serviços, incluindo o pagamento da nota Íiscal.

12. DA RESCTSÃO

í2.í. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos prêvistos nos incisos I
a Xll e XVll do artigo 78 da Lei n.o 8.666/93.

12.í.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
para a Contratante.

í2.'1.3. Judicialmente, nos termos legais.

í2.2. Independenlemente da aplicaçâo das penalidades previstas no presente instrumento,
nos casos de rescisão em virtude de inadimplemento contratual, a parte inadimplente
ressarcirá à outra por todos os prejuízos decorrentes da rescisão.

Atend ime hto ao público: Av. Senâdor Tarso Dutra, 1 70, loja I O I - Bairro Petrópolis - porto Alêg re /RS - CEp: 90690- I 40
Administrativo: Rua Cutêmberg, l5l -ahdares il", l3óel40-BairroPerrópolis-portoAlegre/Rs-CEp:9t310-olo

Telefohe: (51 ) 3254-9400
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'12.3. A Contratada reconhece os direitos cla Contratante em caso de rescisão administrativâ
prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

í3. Do coNTRoLE E FtscAllzAçÃo DA ExEcuÇÃo

í3.í. Nos termos do art.67, §1o, da Lei 8.666/93, o CRCRS designará funcionário para
acompanhar e Íiscalizar a execução da contratação, que manteÉ contato com o preposto
indicado pela Contratada, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à
execução e delerminando o que for necessário ao efetivo cumprimento da prestação de
serviços.

í3.2. A Íiscalização será exercida no interesse do CRCRS e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade do CRCRS ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n.o 8.666, de 1993.

í3.3. O fiscal da contratação deverá promover o registro das ocorrências relacionadas com
a sua execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o quê for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

í3.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado
deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.

13.5. A Contratada deverá indicar um preposto para representá-la junto ao fiscal da
contratação.

13.6. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser acêita pela fiscalização, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14. DO RECEBTMENTO E ACETTAçÃO DO OBJETO

14.í. Os serviços serão recebidos pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da
contratação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificaçóes
constantes no Projêto Básico e na proposta.

14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/substituídos no prazo fixado pelo flscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

14,3. O recebimento definitivo, ato que concreliza o ateste da execução dos serviços
mediantê âtesto na Nota Fiscal, será realizado pelo fiscal do contrato.

í4.4. O fiscal emitirá relatório dos serviços prestados, com base nos documentos
apresentados, e comunicará a Contratada para que emita a Nota Fiscal com o valor exato
dimensionado pela fiscâlização com bâse no lnstrumento de Medição de Resultado (lMR),
ou instrumento substituto.

Ate ndimento ao público: Av. Senador Tarso Outra, I 70, loja I 0l - Sairro Petrópolis - Porto Aleq re /RS - CEP: 90690- I 40
Administrativo: Rua Cutembeíg, l5l - andares I1", ll" e 14" - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 9l ll0-Ol0

Telefone: (51) 32 54-9400
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1s. DA suBcorrnarnçÃo
í5.í. Não será admitida a subcontrataçâo do objeto

í6. DAS sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs

'16.í. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.o 8.666/93, a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquêr das obrigações assumidas em deconência da
contratação; ensejar o rêtardamento da execução do objeto; fraudar na execução do
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude íiscal; ou não mantiver a proposta.

í6.2. A Contratada quê comêter qualquer das infrações acima discriminadas Íicará suiêita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintês sançóes:

í6.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acanetem
preiuízos significativos para a Contratante.

16.2.2. Ít/utta, que será aplicada nas hipóteses de falhas, atraso injustiÍicado,
inexecução parcial do Contrato, sendo observadas a tipificação e a base de cálculo
constante das tabelas seguintes:

TABELA 1

Grau da
lnfração

Base de cálculo

Multa
(incidente sobre o valor total do contrato).

1 10%

2

3 20 Yo

TABELA 2

Item Tipificação

A cada 1 5 (quinze) minutos
de atraso, limitados a 30
minutos. Após esse prazo,
será considerado mmo
serviço não executado.

1 Atrasar o inicio da prestação de serviços. 1

2 Por omrrência.2

Por ocorrência3
Não executar o serviço previsto, sem motivo
justificado. 3

1 Por omrrência4

Ate ndimento ao pú blico: Av. Senador Tarso Dutra, I 70, loja 1 0l - Bairro Petrópolis - Porto Aleg re/ RS - CEP: 90690- I 40

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l -andares ll", l3"el4'-EairroPetrópolis-PortoAleqre/Rs-CEP:91310-010
Telefone: (5I ) 32 54-9400
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í4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos preju ízos resultantes da inconeta execução do contrato.

15%

!Grau da
lnÍraÇão

lncidência

Suspender ou interromper a execuçáo do objeto,
salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

Não cumprir determinaçáo formal da
Íiscalização, inclusive instrução complementar.
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16.2.3. Multa compensatória de 2Oo/o (vinte por cento) sobre o valor total da
contratação, no caso de inexecuçáo total do objeto.

í6.2.3.í. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplida, ou se for o caso, sobre o valor remanescente da
obrigação.

16.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atuâ
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

í6.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos dêterminantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que seÉ concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados e após deconido o prazo da penalidadê de suspensão do
subitem anterior.

16.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente a
cârta-contrato e aplique as outras san@es cabíveis.

í6.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

í6.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contrâditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.o 8.666, ce 1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de
1999.

í6.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem mmo o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.7. O valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à
Contratada, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou o valor da
multa seja superior a estes.

16.7.1 . Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicâção
enviada pela autoridade competente.

í6.8. As sançõês aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem preju ízo de outras medidas cabíveis.

17. DO REAJUSTE E ALTERAçÔES

17.1. O preço é fixo e irreajustável.

17.2. Eventuais altera@es mntratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666,

de 1993.

í7.3. A Contratada é obrigada a acêitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressóes que se Íizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contrataçâo.

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, I 70, loja I 0I - Bairro Pêtrópolis - Porto Aleg rel RS - CEP: 90690- I 40

Administrativo: Rua Cutemberg, l5l - andarês t 1", l l'e l4'- Bairro Petrópoli5 - Porto Alegre/Rs - CEP: 91310-Ol0
Telefone: (51) 32 54-9400
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í8. Dos cRrrÉRros AMBIENTAIS ADorAoos
18.1. A contratada deverá adotar as pÉticas de sustentabilidade ambiental na execução do
objeto, naquilo que couber, em conformidade com o artigo 6.o da IN/SLTUMP n.o Oi, de 19
de janeiro de 20í 0.

í8.2' A contratada deverá utilizar critérios compatÍveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis.

18.3. Emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade,
tais como segurança, durâbilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor
desperdício e menor impacto ambientâ1.

19. DOS CASOS OMTSSOS

í 9.1. Os casos omissos ou situaçóes não explicitadas neste instrumento serão decididos
pela contratante, segundo as disposiçôes na Lei n" 8.666/93, demais legislações aplicáveis,
regulamenlos e normas administrativas, que fazem parte integrante desta contratação,
independentemente de suas transiçôês.

20. DA LEGTSLAçÂO lnltcÁvel
20J- Aplicam-se à execução do presente instrumento a Lei n.o g.666, de 21 de junho de
í993, e demais normas legais pertinentes.

2í. DO FORO

21.'l' E competente o foro da Justiça Federal - seção Judiciária do Estado do Rio Grande
do. sul, em Porto Alegre/RS, para dirimir dúvidas oú sanar litígios que porventurâ surgirem
entre as partes, por motivo deste ato.

Esta carta-contrato, lavrada em 2 (duas) vias de igual teor e forma, produziÉ seus efeitos de
direito após assinada pelas partes.

Porto Alegre, o 1 de abril de 2022

(.-''.-
rcio S Silveira

res id do CRCRS

Atendimenlo ao público: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja I Ol - Bairro Petrópolis - porto AlegÍe/RS - CEp: 90690-l40
Admihistrativo: Rua Gutemberg, l5l - andares I I ", 

,l3" 
e l4'- Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEp: 9l3lO-Ol O

Telefone: (51 ) 3254-9400
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DE ACORDO

como Representante Legal da empresa Marco & Marco consultores Financeiros
Associados S/S, CNPJ n.o 02.017 .273t0001 -74, estabelecida na Rua Silveiro , n.o 215,
Bairro Menino Deus, em Porto Alegre-RS, neste ato representada pela senhora Lilian
Margarete À/artins da Silva, CPF n.o 463.409.470-34, declara aceitar as condiçóes
estabêlecidas nesta carta-contrato e na proposta de preços que esta se vincula.

Porto Alegre, ctde abril de 2022.

t
an Iv'la It/a rti da Silva
CPF n.o 463.409.470-34

Marco & Marco Consultores Financeiros Associados S/S

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Outra, I 70, loja I 0l - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEp: 90690- l40
AdministÍativoi Rua Gutemberg, l5l - andares I l', l3'e l4'- Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - CEP: 9l ll O-Ol O

Telêfone: (51) 32 54-9400
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