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DOCUMENTO DE FORMALIZAçÃO DA DEMANDA

í. JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE:

oConselhoRegionaldecontabilidadedoRioGrandedoSulvisandouma

melhor execução de suas atividades, beneficia aos seus funcionários/conselheiros a

oportunidade de ampliar seu nível de conhecimento por meio de estudos, campanhas, êventos

técnico-científicos, cursos e treinamentos, individuais e/ou coletivos através de

aperfeiçoamento e desenvolvimento de colaboradores e, considerando a rcalizaçáo do evento

,,Gramado summit o Festival do Futuro", promovido pela empresa Gramado summit Eventos

de lnovação Ltda., na cidade de Gramado/RS, nos dias 06 à 08 de abril de 2022, Íaz-se

necessário a inscrição do Vice-Presidente de Tecnologia e lnovação, sr. Ricardo Kerkhoff-

2. EspeciÍicações e quantitativos da aquisição:

lnscrição de um conselheiro do oRCRS, no evento "Gramado summit o Festival do

Futuro".

Previsão de data e local do evento:

Data: 06, 07 e 0810412022.

Local Centro de Eventos Serra Park, Cidade de Gramado-RS'

Atendimento ao público: Av. SenadorTarso Outra, l70, loja lOl - Bairro Petrópolis - Porto Aleqre/RS - CEP: 90690-140

Administrativo: Rua cutemberg, l5l - andares ll', l3' e 14" - Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS CEP; 91310-010

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

Setor Requisitante: Diretoria Administrativa

Matrícula:Responsável pela Dêmanda: Luciano de Moraes Juskoska

Telefone: (51) 3254-9400Email: luciano@crcrs.org.br

3OO7 - Participação dos Conselheiros em EventosProjeto

6.3. í .3.02.01 .047 - lnscriçõesConta Contábil

R$ 1.890,00Valor Estimado

Objeto: lnscrição de Conselheiro do CRCRS, Vice-Presidente de Tecnologia e lnovação, Sr-

Ricardo Kerkhoff, no evento "Gramado Summit O Festival do Futuro", que acontecerá nos dias

06 à 08 de abtil de 2022, na cidade de Gramado-RS-
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4. lndicação do membro da equipe de planejamento

fiscalização:

eo responsável pela

PLANEJAME FrscAL on corututlÇÃo:

Luci o Moraes Juskoska da Silva Júnior
r Administrativo a Direção

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

aq ui sição/contratação do objeto.

Porto Alegre, 24 de marÇo de 2022

ROS DA SILVA

Coordenador da de Compras e Suprimentos

De acordo:

nÁ to scH SILVEIRA
reside

Atendimento ao público: Av. SenadorTarso Dutra, l70, loja 10t - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs CEP: 90690 l40

Administrativo: Rua Gutemberg, l5l -andares ll', l3'el4'-BairroPetrópolis-PortoAlegre/RS-CEP: 91310-010

Telefone: (51) 3254-9400 - crcrs@crcrs.or9.br - www.crcrs'org'br
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Você seró
direcionodo poÍq o
nosso pógino de
compro de
ingressos.

Martina Belotto

Bora garantir o teu lugar?
Só dar um alô aqui!

9.25

Digite sua mensagem

Fozemos uso de cookies poro melhoror e meniuror íuncionolidodes, desemPenho, anúncios e

contêúdo relevontes Pro você'

Você oode olteror nossos coníiqurocôes oodrõo no Ccntrol de Prlvocldode

!
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otár Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

https://gramadosummil.com/ingressos
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t0TE 06 rrr oE R$189,00

VATOR TOTAL
R$1.890,OO

IIEtiIStE
O Ívlartina Belotto

Recebq em primeiro mõo
todqs os novidqdes e
notícios relocionodqs q

Grqmqdo Summit.

DIGITE SElJ E.i|ilt
Bora garantir o teu lugâr?
Só dar um alô aqui!

9:25

§Ell E-Iüill

Digite sua mensagem

Fczemos uso dê cookies paro melhoror ê mensuÍoÍ funcionolldodes, desempenho, onúncios e
conteúdo relevonteg Pro você.

Você oode olterEÍ nossos conÍiourocõeg oodrõo no Ccntrol de Privocldsde
https://gramadosummit. com/ingressos

Preciso de ajuda
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Porto Alegre, 28 de março de 2022

Ao Presidente do CRCRS
Contador MARCIO SCHUCH SILVEIRA

Apresentamos, para sua apreciação, o Processo Administrativo n.o 3712022, de

lnexigibilidade de Licitação, referente a inscrição do Vice-Presidente de Tecnologia e lnovação,

sr. Ricardo Kerkhoff, em evento, "Gramado summit o Festival do Futuro" a ser realizado no

Centro de Eventos Serra Park, em Gramado, RS, dias 0610412022 à 0810412022.

O curso, promovido pela Empresa Gramado Summit Eventos de lnovação Ltda ,

CNPJ 10.770. 168/0001-30, pelo valor de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais),

por inscrição, sendo pagamento antêcipado.

Justifica-se tal procedimento, pêla inviabilidade de competição, sendo o evento

aberto ao público, onde sáo fixados pelo seu realizador, valor, data, durâção, conteúdo

programático, conferencistas e outros. A participação dos conselheiros será de muita

importância, pois, os assuntos a serem abordados, contribuirâo em oportunidades na

construção de novas técnicas, procedimentos e aprimoramento profissional'

A justificativa de preço dá-se por meio de comparação de notas fiscais apresentada

com os preços praticados pela Íornecedora junto as outras empresas e entes públicos, nesse

sentido, encontra-se anexadas as notas fiscais de vendas, destinadas ao Banrisul Cartões S A'

emitidas em marl22, númeÍos das notas: 2210e2211, ambas novalordeR$ 1.890,00 Em análise,

verifica-se que o valor proposto pela Empresa Gramado summit Eventos de lnovaçáo Ltda. e

compatível com os seus preços praticados no mercado

Consignamos, ainda, que as razões de contrataçáo e de escolha do prestador

foram manifestadas no documento de solicitaçáo.

Finalmente, quanto a justificativa do preço, a oferta e pública, constante do

material oficial de apresentação do curso, que instrui os presentes autos e foi extraído

diretamente do sítio oficial da entidade proponente

Destemodo,entendemos's'm'j.,queacontrataçãodeveserefetivadacom
fulcro no art. 25, caput e inciso ll, combinado com o inciso vl do art. 13 da Lei no 8 666/93.

A consideração suPerior.

ROMOA LDO RR DA SILVA

Coordenador da o de Compras e SuPrimentos

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, I 70, loja 101

Administrativo: RuaCutemberg, l5l - andares ll"' 13" e 14" -
Telefone: (51) 3254-9400 - crcrs@crcrs

- BaiÍÍo Petrópolis Porto Alegre/Rs - CEP: 90690 140

Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 9l 310-010

.org.br - www.crcrs.org.br
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Senhor Presidente:



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRÂNDE DO SUL Data :

Hola:

Número da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo

534 2422 28.03.2022 37 -22

Sistema de Controle Orçamentário
NOTA OE RESERVA ORÇAMENTÁRlA

28.03.2022

17122

Conta de Despêsa Descrição da Conta Projeto SubProjeto

6.3.1 .3.02.01 .047 tNSCRTÇÔES
3007-PARTtCIPAÇÃO DOS

Histórico da Rese.va Valor Total da Resêrva

R$ 1.890,00

INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO EM EVENTO "O FESTIVAL DO FUTURO" DE 06 A
08/04/2022 Etvl cRAMADO

Um iril, Oitocentos e Noventa Reais

Reservâs Acumuladas Valor destã Reserva

RS 145.000.00 R$ 3.825.59 R$ 1.890,00 R$ 139.284,4'l

Total Executado

. 28 de Matco dé 2022

cRc
sÔuzÀ ORDENAOOR OA DESPESA

Total a Executar Finali2ado

R$ 0,00 R$ 1.890,00 NAO

rr Ll+.__.----.

Valor por Extenso

Dotação Atualizada Saldo Atual
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PROCESSO ADM I NI STRATIVO N: 37 12022
pRocESSo DE tNEXtctBtLtDADE DE LtctrAÇÃo

ATo DE oecuneçÂo DE tNExtGtBtLtDADE DE ltcneçÃo

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei federar
n o 8.666/1993, a contratação da empresa Empresa Gramado summit Eventos de lnovação
Ltda., CNPJ no. 10.770.168/0001-30, cujo objeto é a realizaçáo do evento "Gramado summit o
Festival do Futuro", no valor de R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais), referente a
uma inscrição no referido evento, pagamento antecipado, em atendimento ao art. 26 da Lei n.o
8.666/93, em conformidade com os documentos que instruem o referido processo.

Face o disposto no art. 26, da Lei no. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior
para ratificação, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicação, a teor do previsto
na orientação Normativa n.o 4612014 e Ml2o11 da Advocacia Geral da união, posto que, a
contratação não supera os limites do inciso ll do artigo 24 da Lei n." 8.666/1993.

Porto Alegre, 28 de março de 2022

ODRIGUES
de Gestão

RAT|F|CAçÃO DO ATO DE INEXtctBtLtDADE DE L|C|TAçÃO

Ratifico o ato acima, de autoria da Vice-Presidente 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 oÍicial 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 arl. 26 e de
seu parágrafo único, respeitando-se o fundamento jurídico que amparou a inexigibilidade.

Porto Alegre, 31 de março de 2022

MÁ LVEIRA
RCRS
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Atendimento ao públlco; Av, S€nâdor Tarso Dutra, I 70, lo.ja I0l - Bairro Petrópolis Porto Alegre/RS - CEP: 90690_140

Administrativo: Rua Cutêmberg, l5l -andares llo, l3"e l4'- Bairro Petrópolis Porto Alegre/Rs CEPI 91310-010

T€lefonê: (51) 3254-9400
crcrs@clcrs.org br - www.crcrs org.bí


