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A contratação tem por objetivo desenvolver e aperfeiçoar o funcionário encarregado pelo
setor de proteção de dados pessoais do CRCRS, buscando aplicar, de maneira sistemática
e organizada, treinamentos nos quais esse funcionário adquira conhecimentos e desenvolva
habilidades para o competente desempenho no cargo.

A Lei no 13.709 de 20í8 (Lei Gerâl de Proteção de Dados - LGPD) dispôe que todas as
organizaçóes, de direito público ou privado, para fins de conformidade, devem designar um
encarregado pela proteçáo de dados a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais.

A certificação CDPO/BR comprova profundo conhecimento da Lei Geral de Proteção de
Dados e princípios de gestão dê programas de proteçáo dê dados.

2. Especificações e quantitativos dos serviços:

2.1 . Prestação de serviços de capacitação com disponibilização de 0'l (uma) vaga para o
curso Encarregado de Proteção de Dados com Certificado no Brasil - CDPO/BR - IAPP.
2.2. O curso será realizado de forma online e ao vivo, sob a responsabilidade da Contratada,
conforme descrito a seguir.

. Aulas em tempo real com os professores disponibilizadas na plataforma para o
aluno assistir posteriormente com acesso por 3 meses;. 24 horas de conteúdo e 03 horas bônus para discussões sobre provas de
certiÍicaçôes;
.02 vouchers para as certificações CIPM + LGPD;
. Encontros semanais com os professores, para o aluno tirar dúvidas, e com acesso
ilimitado;
. Grupo de networkrng com DPO's do mundo inteiro, com acesso vitalício;
. Treinamento e materiais oficiais IAPP;
. Simulados e exercícios para o aluno reforçar o conteúdo aprendido
. Professores com vivência e experiência na prática
. Certificados nacional de participação CDPO
. '12 meses de afiliação à comunidade IAPP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitante: Diretoria

Responsável pela Demanda: Luciano de Moares Juskoska Mafiicula: 40524

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

Objeto: Contratação de curso de capacitação de Encarregado de Proteção de Dados com
Certificado no Brasil - CDPO/BR - IAPP.

Projeto 5005 - Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Conta Contábil 6.3.í.3.02.01.011 - Seleção, Treinamento e Org. p/Aplic. Exame

Valor Estimado R$ 6.668,07

Rua Gutemberg, 151- 11a, 13a e 14s ândârês - Porto Alegre-Rs - CEP 9131G010
Atendimento ao público: Av. SenadorTarso Dutra, 170- loja 101- Porto Alegre-RS - CEP 9069G140

(S 1) 3 25,t-9400 - crcrs@cícís.oÍ9. br - www.crcrs.org. br

,

í. Justificativas da necessidade do serviço:
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3. Cronograma e local da execução dos serviços:

3.1.Período do curso: início êm 9 de maio e final em í7 de maio. Aulas noturnas das 19h as
23h - Em formalo virtual, ao vivo.

PLANEJAMENTO: FISCAL DA CONTRATAçÃO:

ln.. 03 IlPy;w

U(/-/-/L
Marcelo Cistiano de Mello

Assessor de Proteção de dados
Marcelo Cristiano de Mello
sessor de Proteção de dadosÁs

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

contratação do objeto.

Porto Alegre, 1 1 de abril de 2022

/
LUCIANO DE MORAES JUSKOSKA

Di re t or Ad m i n i st rat iv o

Contador

Rua Gutember& 151- 11s, 13e e 14a ândares - Porto alegre_Rs - CEP 913lGO1o
ntendimenio ao públicolAv. Senador Târso Dutrâ, 170 - loja 101- Poíto Ale8reRS - CEP 9O69G!10

(51)325+9400 - crcrs@crcrt.oí8 br - www crcís or8 bí

/ C /- ,//,L

De acordo:

4. lndicação dos membros da equipe dê planejamento e o responsável pela

Íiscalização
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Este conteúdo pertence à Deserv Academy

EStá vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. Todos os direitos reservados
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A maior organização de privacidade profissional do mundo. A IAPP

) oferece suporte aos profissionais de privacidade brasileiros com o
treinamento necessário para cumprir LGPD

»
A IAPP facilita a obtenção de todos os requisitos para se tornar um
DPO certificado

As certificações da IAPP são mundialmente reconhecidas como uma

))classe distinta de especialistas em privacidade em legislação e gestão
de privacidade

) Certincações reconhecidas mundialmente pela ANSI

»
Todos os estagiários da IAPP acessam a comunidade de privacidade
global do IAPP

-o 'llõo'
4



T .eâmarmem&o e ee*"t§§ãcq §CI

Conformidade legal
e reEulatória

europeia / GDPR.

Planejamento,
implementaÇão e

operação de programas
de proteção de dados.

Treinamento de oficial
de proteção de dados sob
medida para conformidade

LGPD I Brasil.

lntegrando a pr0teÇáo de
dados com o dêsign de

prod utos e seruiços,
gerenciamento de riscos.
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&f§s§a& de $" o&eção de dados eer&&",eado I §rmsãâ

. Treinamento LGPD.

" Exemplos de perguntas LGFD.

" Exame LGPD.

&§epp

" Treinamento e livro didático do CIPM.
. Exemplos de perguntas do exame CIPM.
. Exame CIPM.

Membro IAPP de um ano, acesso a informaçôes, notícias,
ferramentas, mais de 60.000 comunidade global de
profissionais de prlvacidade.
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O Pacote de Treinamento IAPP

Tneinamento e teste de LGPD

Currículo de treinamento específico da Lei Geral de Proteção de Dados e
exame desenvolvido pela IAPP e por especialistas brasileiros em proteção
de dados.

Exploração profunda de LGPD cobrindo coleta, processamento, tratamento,
proteção e destruição legal de dados pessoais. Treinamento de um dia,

Um dos dois exames necessários para obter a certificação CDPO / BR.
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O Pacote de Treinamento IAPP
Treimamento e teste do gerente de
privacidade de informações
certificadas

Currículo de desenvolvimento de programa de proteção de dados que
ensina conceituar, projetar, construir e operar um programa de
gerenciamento de proteção de dados. Treinamento de dois dias.

Certificação acreditada ANSI / ISO

Um dos dois exames necessários para obter a certificação CDPO / BR
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CRONOGRAMA

Turma Noturna Maio
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Modal,idade Online ao Vivo

Avista no Boleto, pix ou transferência
,,,, ..31,, 

no aole!g,,(cNPl)*,.1 
.,.,.'

* Obs.: Parcelamento no bolêto apenas para CNPJ,
sujeito à aprovação de crédito pelo

fi n a ncêil'o.

Trilha CDPO BR
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Encarregado de Proteção de Dados

'.' ll.'!!!'..'

Este con teúdo Derteoce à DeServ Academy
rsrÀ vedada.a cóo-ü;; ;õ;ú,içãe. ráo aq19ri4.(3 pgeyiaqele.g q9r,!scd!t
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para

vai alavancar sua carreira

{} dados no Brasil, com a certificação em Lei Ceràl de Proteção dà Dados
Pessoais, desenvolvida pela associação líder mundial de profissionais
de privacidade.

A certificação CDPO/BR da lnternational Association of Privacy Pro-
fessionals (IAPP) indica que você detém o conhecimento essencial da
lei brasileira de proteção de dados e de gestão de um programa de
privacidade. A CDPO/BR faz parte do grupo de certificação da IAPP
reconhecidas internacionalmente, que representam o padrão ouro em

credenciaís de proteção de dados.

I
l$j O exame Certified lnformation Privacy Management (CIPM),
credenciado pelo ANSI / lSO.

t;fi:r'g sx.re LCPD, desenvolvido pela IAPP e especialistas brasileros
em proteção de dados.
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Turmas diurnas e noturnas
Acesso às gravações das autas por 03 meses

h,tÀ.T'f RlAl§ D E T§E I NAâ&§ NTü
A IAPP desenvolveu materiais de estudo para ajudar

você a se preparar para os dois exames. Todos os materiais
(treinamento,'livros e exames) estão disponíveis em português.

ü

Atém de treinamento e certificação, o pacote CDPO/BR inctui
fitiação de um ano à IAPP, o que dá acesso a uma comunidade
gtobat de apoio de profissionais em proteção de dados.

Amplie sua rede de contatos com as reuniões da KnowledgeNet
em'Sáo Paulo e no Rio de Janeiro, tire suas dúvidas na Lista de
Privacidade, encontre notícias e recursos sobre privacidade e muito mais.
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Para testar os conhecimentos adquiridos, você irá receber
simulados com conteudos que realmente impoftam para a
carreira de CDPO.

Disponibilizamos exercícios para maior aprimoramento das
novas habilidades e conhecimentos adquiridos.

ooof1 f1 f1

Encontros semanais e ao vivo com os professores
para tirar duvidas. Você terá acesso aos encontros
ao vivo sempre que ocorrerem.

Grupo no WhatsApp @m alunos de todo Brasil
coú acesso ilimitado.

Voucher para você fazer o seu exame e receber a
certificacão.

,
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O currículo CIPM, que acompanha a certificação CIPM aprovada
pela ISO/ANSI, mostm em detalhes o processo de projeção,
implementação e operação de programas de cumprimento com
a proteção de dados. Ele ensina a:

. Criar uma visão da empresa;
: ' Estabelecer um modelo de governanÇa de dados;
,., ,. Estabelecer um programa de privacidade;
,.:..:'' Estruturar a equipe de privacidade;

Comunicação;

Desenvolver o framework do programa de privacidade;
, lmplementar o framework do programa de privacidade;

Desenvolver métricas apropriadas ;

,.. ,,., Documentar o cenário atual de seu programa de privacidade;

,.:',', Avaliação de processadores e fornecedores externos;
Avaliações fís.icas;
Fusões, aquisições e alienações;
Avaliações de lmpacto em Privacidade e Relatórios;
de lmpacto de Proteção dos Dados;
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Práticas da segurança da informação;
- 

. Privacy by Design (Privacidade desde
'.::.:' lnt€grâr os requisitos de privacidade e

em áreas funcionais em toda a
Outras medidas organizacionais;

vv Monitorar;
Auditar;

'':1' Solicitações de informações e direitos de privacidade

^ do titutar de dados;
§/ Resposta a incidentes de privacidade;
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O currículo LGPD é um levantamento completo da legislação
brasileira de proteção de dados. Ele ensina a:

'l';.:' ptln.,Oios de Tratemento de Dados;
,::.:,.' aon..itos de Proteção de Dados;
,r:::ll' Escopo de aplicaÇão;
,ri,:r,l Bases Legais para o Tratamento de Dados Pessoais;
,::,t:':.,,' Direitos do Titular de Dados;
,,:::,,,r'Tr rência lnternacional de dados;
'r,.::;,'li: Prestação de Contas;
r:.:,'rr' 5rOutuisão e Fiscalização;

Coverno;
Criminal;
Aplicações de lnternet (Aplicativos) e Marketing Eletrônico;
Proteção à Criança;
Relação de Emprego;
Saúde;
Bancos e lnstituições Financeiras;
Sigilo Profissional;

... .,'ii
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A LGPD cria muitas opoÊunidades para
teção de dados com as A
que ela crie 50 mil emPrcgos em proteção de dados no
Brasil.

':'.:: Comunicar-se com titulares dos dados sobre reclamações
e explicar polÍticas e operações de tratamento de dados'

r:.l:' Assegurar fácit acesso dos titutares a todas as informaçÕes

sobre o tratamento de seus dados pessoais.

O 
"'::'i:'Receber comunicações da Autoridade Nacional' de Prote-

ção de Dados e aplicar suas exigências.

',::':. Educar funcionários e fornecedores de serviços sobre prá-

ticas de proteção de dados.

A ceÊificação CDFO/BR idenüfica você como um Prcfissio-
nalde elite em proteção de dados, com habilidades e co-
nhecimento adaptados ao mercado brasileiro.
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Processo Administrativo n.o 4212022 - lnexibilidade de Licitação

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

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

"Aft. 70 Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser
instruídos com a devida iustificativa de que o preço ofertado à

administração é condizente com o praticado pelo mercado' em especial
por meio de:

I - documentos fiscais ou instrumentos contratuais de obietos idênticos,
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1

(um) ano anteior à data da autorização da inexigibilidade pela
autoidade competente;

It - tabetas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em
sÍtios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e
hora de acesso.

§1" Poderão ser utilizados outros citerios ou métodos, desde que

devidamente justificados nos auÍos pelo gestor responsável e
aprovados pela autoidade competente.

§2o Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha
comerciatizado o objeto anteiormente, a iustificativa de preço de que

trata o caput pode ser realizada com obietos de mesma natureza.

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

§4o O disposÍo neste aftigo aptica-se, no que couber, âs hrpóÍeses de
áispensa de ticitação, em especial as prevlsfas nos rnclsos lll' lV' XV'
XVt e XVlt do artigo 24 da Lei n" 8.666, de 21 de iunho de 1993".

Enfatizando o regramento para a justiÍicativa do preço, baseando-se em Notas
Fiscais do pretensb fornecedor, destacamos o Acórdão TCU n o 228012019.

Rua Gutembeí8, 151- 11p, 13e e 14e ândares - Porto Ale8re_RS- CEP 9131G01o
Atendimeíto ao públicoiÂv. Senador Tarso Dutrâ, 170 - loia 101- Porto AleSre_RS - cEP 9o59G140

(51) 325+9400 - cícrs@trcrs.oÍ8. bí - www. crcrs.orS. br

JUSTIFICATIVA DE PRECO
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"Licitação. Contratação direta. Justificativa. Preço. Cotaçáo.
I nex i g i bilidade de I ic itaç ão.
A realização de cotação de preços iunto a potenciais prestadores dos
serviços demandados, a fim de iustificar que os preços contratados
estão compatívels com os praticados no mercado, afasta a hipotese de
inexigibitidade de licitação, por restar caracteizada a viabilidade de
competição".

Salientamos, tambem, o posicionamento do Tribunal de Contas da União, através do
Acórdão n.o 1.565/2015, abaixo descrito:

"A justificativa do preço em contratações direÍas (aft. 26, parágrafo
ún'tco, inciso ttt, da Lei 8.666/1993) deve ser realizada,
preferencialmente, mediante: (i) no caso de dispensa, apresentação
de, no mínimo, três cotações válidas de empresas do ramo, ou
justificativa circunstanciada se não for possive/ obÍer essa quantidade
mínima; (ii) no caso de inexigibilidade, comparação com os preços
praticados pelo fornecedor iunto a outras instituições públicas ou
privadas. (gifo nosso)

Neste entendimento, destacamos, a seguir, um dos julgados do Tribunal de contas
da União, publicado no lnformativo n.o 361, que versa o sobre o tema:

"A justificativa de preço em contrataçáo decorrente de
inexígibilidade de licitação (art. 26, parágrafo único, inciso lll, da

Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do valor
ofeftado com aqueles praticados pelo contratado iunto a outros
entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo
objeto ou obieto similar. Denúncias oferecidas ao TCU apontaram
poãsívels inegutaridades em contratações dfeÍas de consultoias
'técnicas 

espãcializadas, sob o fundamento da inexigibilidade de

ticitação (art. 25, inciso ll, da Lei 8.666/1993)' firmadas pela Empresa

Brasiteirà de Correios e Telégrafos (ECT). Entre os ponÍos discutidos

nos auÍos, mereceram destaques a avaliação quanto à presença

simultânea dos requlsltos de natureza singular do obieto e notÓi9
especialização do contratado, que levaram à inviabilidade de

co,mpetição, e a justificativa dos pregos praticados. No que diz respeito

aos píeços iontratados, o relator assinalou em seu voto,

prelimiinaímente, a "dificuldade de iustificar o preço nos casos de
'inexigibilidade à luz de propostas de outros fomecedores ou
presíadores, razão pela quat foi nascendo o entendimento de que a
'razoabilidade do preço poderia ser veificada em função da a!iv!d-ad9

anterior do própio pafticutar contratado (nessa linha, item 9 1 3 do

Acordão AishOos-fCU-Ptenário)". Segundo ele, essa linha de

raciocÍnio "vem evoluindo no seio da Administração Pública (vide

PorÍaia-AGu 572J2O11) e sendo convalidada pelo Tibunal' como nos

Acordãos 1.565/2015, 2.616/2015 e 2.931/2016, 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

Rua 6utemberS, 151- 119, 13c e 14e andaíês - Porto ale8re_Rs - CEP 9131G,01o

ntendlmenio ao púbtico;Âv. Sênador Tãr3o Dutra, 170- loia 101- Porto Âlegre'RS - CÊP 9o69G14O
(51)325,r-9400 - crcrs@crcrs.org.br - www crcrs.oÍg br
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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 obieto ou obieto
similaf'. E concluiu: "Com tsso em mente, enfatizo que a iustificativa
dos preços contratados observou o art. 26, paragrafo único, inciso lll,
da Lei 8.666/1993 e seguiu a iurisprudência desta Corte de Contas
sobre o tema", no que foi acompanhado pelos demais ministros. (TCU,
Acórdão 2993/2018 Plenário, Denúncia, Relator Ministro Bruno
Dantas)".

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

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

No presente caso, portanto, cuja contratação direta encontra-se fundamentada na

premissa de inviabilidade de competição, tratando-se de serviços caracterizados
como singulares e ainda executado por profissional de notória especialização,

conforme ãocumentaçáo acostada ao processo, a justificativa do preço foi instruída

através da apresentáção de Notas Fiscais que comprovam a compatibilidade do

preço praticado pela própria pretensa contratada perante outras instituiçge_s ou

órgáos públicos ou privados, conforme disciplina do reproduzido inciso I do art.7o da

lN n.o 7312020.

como demonstrado, nesses casos o Tribunal de contas da união afastâ a
necessidade de realização de pesquisa de preços junto a possíveis prestadores dos

serviços pretendidos, téndo em vista que demonstraria a viabilidade de competiçâo
e, coísequentemente, afastaria a hipótese de inexigibilidade de licitaçáo'

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'

Com isso, demonstramos o preço praticado pela empresa G\/rrECH SOLUÇÕES EM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ:',|5.834.73110001-00' a outros

órgãos e/ou empresas, conforme Notas Fiscais, anexadas neste processo,

relacionadas a seguir:

A referida emprêsa ofertou o serviço pelo valor de R$ 6.668,07 (seis mil seiscentos

e sessenta e oito reais e sete centavos) para a execução do objeto'

NÚMERO DO
DOCUMENTO

VALOR TOMADOR DE SERVIços DATA

2022156 R$7.8í 5,57 BEPLAST IND. É COM. DE P TICOS LTDA 14t0212022

2022284 R$ 7.620,00 DENSO DO BRASIL LTDA 15t0312022

2022353 R$ 7.620,00 ANAINAAGEITOS MARTIN S DE CARLI 28t03t2022

Rua Gutêmber8, 151- 1le, 13s e 14p andaíes- Porto Alegre-Rs-CEP 9131G-0f0
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Pesquisamos na ferramenta "Banco de Preços" e não encontramos resultado
referente à "Capacitação com Certificação para Encarregado de Proteçáo de Dados,
conforme relatório anexado neste processo.

Consideramos, conforme disposições legais apresentadas e documentos fiscais
acostados, que a comparação do preço praticado pelo prestador de serviço pe_rantê

outros entes privados é condizente com o praticado no mercado, sendo a forma

capaz paÊ fundamentar a justificativa do preço em processos de inexigibilidade de

licitaçáo, o que se encontra demonstrado no processo.

A referida empresa encaminhou Atestado de capacidade Técnica emitida pelos

clientes Auto Ávaliar, atestando o serviço de infraestrutura de Tl e treinamento de

formação em DPO EXIN e ISO EXIN, e The Nature conservancy, atestando o
treinamento IAPP CDPO, realizado em outubro de 2021.

Face o exposto, encaminho a presente justificativa para análise e prosseguimento

do rito processual.

8V.
\zlr g-'

De Acordo:

séH
Pres

MAR UC ILVEIRA

Rúa Gutembêí8, 151- 11a, 13e e 14Ê andares- Porto alegre_RS - CEP 9131G-01o

o*..ri-*iã Jo o,iüficoiau. Senador rarso Outn, iZO- toi" fOr -iono nlegrê-RS -CEP 9O69G14O
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PortoAlegre,26 de abril de2O22.

\ r / ,( -./lV.-.r'i" 'J-fi ')1W
LÊoNARDO FERRAO BRASIL

Agente de Contrataçáo



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORçAMENTÁRIA

ú+
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Data

HoÍa

18.04.2022

09:20

Número da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Processo

567 2022 18.04 2022 42 22

Conta dê Oespesa Dêscrição da Conta Projeto SubProjeto

SELEÇÃO ÍREINAMENTo
ORG/APLICAÇÁo oE EXAMES

E 5oo5-cAPACrrAÇÃo E

HistóÍico da Reserva Valor Total da Reserva

6.668.11

cApAcrrAÇÁo co[, cERTtFlcAÇÃo PARA ENCARREGADo DE pRorEÇAo DE DADos

Valor por Extenso

Se s À/l Se scentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos

Ootação Atualizada Reservas Acumuledâs Valor desta Resêrva Saldo Atual

100 000.00 407.25 6.668,11 92 924.64

Total Executado

, 18 de Abril de 2022

MARIÁ OO CARMO OE

cRcRs 46931/O
ORDENÁOOR DA OESPESA

Total a Executar Finalizado

0,00 6 668.11 NAO

6.3.1.3.02.01.011
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Proc. C

PROCESSO ADMI NISTRATIVO N.O 4212022

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaroinexigívelalicitação,comfundamentonoArtigo25,incisoll,coTP]rg9
com o inciso Vl do art. 1 3 dã Lei n." 8.66-6/í 993, a contratação da empresa G\rIECl SOLUÇOES

Éú reCruOlOOtA DA TNFORMAÇÂO LTDA., CNPJ no. 15.834.73í10001-00, cujo objeto é a

iealizaçáo do curso de capacitaçãó de Encarregado de Proteção de Dados com Certificado no

Brasil : CDPO/BR - IAPP, no vaior de R$ 6.668;07 (seis mil seiscentos e sessenta e oito reais ê

sete centavos), referente a uma inscrição no referido evento, êm 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.666/93,submetooatoàautoridadesuperior
para ratificação, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicação,.a teor do previsto

na Orientação Normativa n.o 46t2014 e 34t2O11 da Advocacia Geral da União, posto que' a

lãntiataçáo nao supera os limites do inciso ll do ariigo 24 da Lei n.o 8.666/1993.

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA ÇÃo

Porto Alegre, 29 de abril de 2022

\., IGUES
e Gestão

RATIFICAçÃO DO ATO DE INEXIGIBILIOADE DE LICITAçÃO

Ratificooatoacima,deautoriadaVice.PresidentedeGestão,Sra.GracedeAvila
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 vtrtuoe aos prin"iüã. Jà'""onàmiciaaa" e^ eficiência, sem prejuízo da utilização de

meios eletrônicos Oe publiciOàOã Oài ato" e da observância dos demais requisitos do art' 26 e de

;;;;É9,"i; ú.ico, iespeitaÃãã-ie o tunaamento iurídico que amparou a inexigibilidade.

Porto Alegre, 29 de abril de 2022'

MARC SC UCH IRA

P idente do CRS

170,lola 101 - Ba.irro PetróPol
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Av. Senador
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