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í. Justificativas da necessidade do serviço:

. Sala Virtual ao Vivo;

. Carga horária de 49 horas (25h ao vivo e 24h de vídeoaulas);
o lnvestimento R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais);
. Certificado de Conclusão;
. Aulas ao vivo das 19h às 2í h45
. Duas vêzes na sêmana;

3. Cronograma da execução dos serviços:

Período do curso: de 23 de maio a 22 dejunho de 2022

considerando o comprometimento da Alta Direção com a política de governança, da gestão

de riscos e do compliance e com o alinhamento ao planejamento estratégico do Sistema a
contrataçáo da capacitação tem por objetivo prover, ainda que de forma incipiente, o

embasamento tecnico dos pilares do compliance ao colaboradOr encarregado desta área.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitante: Diretoria

Responsável pela Demanda: Luciâno de Moraes Juskoska Matrícula: 405-24

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

5005 - Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Conta Contábil 6.3.1.3.02.0í.0í1 - Seleção, Trêinamento e Org. p/Aplic. Exame

Valor Estimado R$ 3.970,00 (três mil, novecentos e setenta reais)

Rue Gutember& 151- 11e, 13s e 14p andarê5- Porto Alegre-Rs -CEP 9131G010
at"nairenio * p,iUticàIAv. SenadorTarso Dutra, 170- loja 101- Poíto Alegrê-RS -CEP 9O69G140' (51)325+94& - crc6@crcrs.org. bÍ - www.crcrs.orS bí

2. EspeciÍicações e quantitativos dos serviços:

Nome: Gurso de Compliance Anticorrupção - LEC

Programa: em anexo

Características:

Objeto: Contratação de curso de compliance

Projeto
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4. lndicação dos membros da equipe de planejamento e o responsável pela
fiscalização

PLAN ENTO TRATAÇÃO

João Victor de Oliveira
Ássessor de Compliance

João Victor de Oliveira
Assessor de Compliance

Ante o exposto, solicitamos autorização para instaurar o processo administrativo visando a
contratação do objeto.

Porto Alegre, 29 de abril de 2022.

LUCIANO E ES JUSKOSKA
mlnistrativo

Contador RC,O S H SILVEIRA
te

Rue GutemberS, 151-11e, 13! e 14e andâres- Porto AIeSre-RS -CEP 9131G-01o
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0210512022 08.59 Curso de Compliance Anticorrupção + CêrtificâÉo CPC-A - LEC

o./

@
Data:

l: lnÍqq 23 de mãiô de 2022
Iémilg:22 dejunho de 2022

o Horário:
Aulâs aoVivo | 19h às 21h45 2x aulas de t h15 + intervalo de t5 min

§ Loceli
Aulas âo vivo I Conteúdos on demánd disponÍvel por t2 meses na plataforma do alu.o.

** Duràção:
O aurso possui 49 horas | 25 horâs ao vivo e 24 horas em videoaulas

D
Modalidôde:
Online ao vivo

I CêrtiÍicação:
cPc-Â

* lnvestimêntoi
12x R$ R$ 330,83 semjuros ou R$ 3.970,00 à visra

Dêscontos:
g . Alúnos e ex-âlunos LEc

. lnscri(ões em grupo

Coordernador

Oaniel Sibille
Diretor de Cômpliànce LATAM dâ Oracle

Este é o curso que mais formôu profissionajs êm compliance no Brasil. Com atualizações
constantes e seguindo as melhores práticàs corporativas internacionais, o curso ensina o

compliance por meiô de umá metodologia exclusiva desenvolvida pela LEC, com abordagem
prática e professorês atuantes no mêrcado.

https://lec.com.brlcursos/curso-de-compliance-anticorrupcao-certificacao_cpc-a/
115
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Sobre o curso

Este é um curso pioneiro em compliânce no Brasil, atualizado constantemente com as

melhores práticas internacionaisl

Aprenda como implementar e aperfeiçoar um programa de compliance por meio de uma
abordagem prática e com professoÍes atuantes no mercado, em um framework estruturado
em '10 pilares e metodologia fundamentada no US Federal Sentencing Guidelines e na Lei
Anticorrupção (1 2.846/1 3).

Ao término deste curso você estará apto para atuar na área de compliance em empresãs ou
como prestador de serviços e enfrentar os principais desafios encontrados na área!

Como funciona o novo foÍmato

Neste momento de isolamento social, a LEC decidiu criar uma experiência inovadora para o
aluno: uma sala de aula vinual com aulas ao vivo, capaz de proporcionar uma vivência muito
similar
à versão presencial deste cuíso, com apenas 60 alunos por turma.

O curso possui carga horárla de {9 horas;

. 25 horâs ao vivo (online em tempo real)

. 24 horàs de videoaulas, que você pode âssisti on demond, no horáíio mais conveniente

Para quem sê dêstina

I você não precisa ser advogado para atuar em compliance!

Este curso é voltado para profissionais que atuam ou pretendem atuar neste promissor
mercado de compliance. Você desenvolverá competências estratégicàs para implementar ou
gerir um programa de compliance efetivo, além de se preparar para o exame de Certificação
cPc-A.

https://lec.com.br/cursoícuíso-de-compliance-anticoÍrupcâo-certiÍicacêo-qtc-â/ 2t5
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com os professor€s e com seus colegas de turma em tempo real por meio de um

ambiente online exclusivo.

. Videoàulâs o,, demoad

Tenha acesso â conteúdos exclusivos em vÍdeo para assistir quando e onde quiser.

Complementê seus estudos e estejà pronto para vencer o desaÍio de implementação de

um programa de compliance.

. Certlflcação CPC-A

Prepare-se parô se tornar um proÍissional certiÍlcado pela LEC e pela FGV-Projetos, sem

qualquer custo adicional. Saia na Írente e aproveite melhores oportunidades de carreira.

. Materlal dldátlco lncluso

Faça download da apostilã especialmente desenvolvida para este curso, além de outros

conteúdos extras para consulta no portal do aluno.

. Grupo no WhatsApp

Panicipe de um grupo de discussão exclusivo com professores e colegas de turma que

incentiva debãtes e muito networking.

. Íurmas llmltadas

Este curso tem um limite de apenas 60 alunos por turma, exatamente como acontece na

versão presencial, em 5ão Paulo.

Garantia incondicional LEc
lnscreva-se agora mesmo e tenha 15 dias parô testar o curso. Se por qualquer motivo decidir
não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.

Bônus exclusivo

í. Certificação CPC-A

Além do certificado de conclusão recebido ao término do curso, você também receberá
como bônus a oportunidade de realizar, sem custo adicionô|, um exame paÍa se obter uma
Certificâção Profissional em Compliance Anticorrupção I CpC-A, idealizada pela LEC em
parceriâ com a FGV Projetos.
lnvestimento RSúsgpO = R$ 0,00

COÊPO OÔCENÍE

OEPOIllIENÍÔS

o6

Proc. \blrc

hnps://lêc.com.ba/cursos/cúÍso<ô-compliânce-ânticorrupcáo-cêÍtificâcao-cpc-al 3/5
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httpsi//lec.com.br/cursos/curso-de-compliance-anticorrupcao-certiíjcacao_cpc-a/
5/5
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Processo Administrativo n" 46- 2O22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSO TECNICO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

A contrataçáo tem por objetivo desenvolver e aperfeiçoar o colaborador João Victor de

Oliveira, pór meio do Cursó de Compliance Anticorrupção, para desenvolv_er-as atribuiçôes

de Assessor de compliance do cRcRS, cargo criado em Íevereiro de 2022, através da

Resolução CRCRS n" 6í 8, de 22-02-2022.

A .justificativa para a contratação está fundamentada no referido Projeto Básico,

especificamente em seu item 5.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação está prevista no art. 25 da Lei no

8.666/93, abaixo descrito:

,,Art.25. E inexigívet a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(.)
i1 ! para a contratação de servlços técnicos enumerados no aft. 13 desta Lei, de natureza

"*[uàr, 
com profiisionars ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade

para serviços de publicidade e divulgação-"

com relação ao primeiro requisito do art.25, ll da Lei n" 8.666, de 1993' apontado acima,

ãUsáru"*L que o objeto da contratação em pleito encontra-se elencado no inciso Vl do art.

13 daquela lei. transcrito abaixo:

,,Art.l3. Para fins desta lei, consideram-se servços técnicos profrssionais especializados os

trabalhos relativos a:
(...)
Vt - treinamento e apeieiçoamento de pessoal."

Nesse seguimento, Marçal Justen Filho esclaÍece o seguinte:

..osincisosdoart.25apresentamelencoexempliÍicativo-desituaçôesde

inexigibilidade de licitâçáo ( ') Pode-se concluir' enfim' que outras

hipótésesdecontrataçâodiietaporinexigibilidade.poderãoser
piaticadas' ."tro q," não reconduziveis aos casos disciplinados pelos

três incisos."

Desta forma, pode-se inferir que o objeto da contratação em análise enquadra-sê como

.*ii"ià.íib" àspecializado, ãtenaenáo ao requisito inicial do dispositivo legal de que se

trata.

Em24ll2t2oll,aAdvocacia.GeraldaUniãopublicouaPortariano3S2,de2ldedezembro
o" zõre, atterando a orientaçáo úàrmativa nd 18, de 1o de abril de 2009, da seguinte forma:

"Contratâ-se por inexigibilidade de Licitação com fundamenlo 
^no 

art 25'

caput ou inciso ll, da Lei n" 8666, de 21 de junho de 1993 Hessoas

NaturaiseJurídicasparaministrarcursosfechadosparatreinamentoe
aperfeiçoamento de pessoal ou a inscrição em cursos abertos

Rua Gutemberg, 151- 11e, 13p e 14e andarês - Porto AlegÍe_RS -CEP 91310'O1o

at.naimeniã ao orioticoiiv. senador Tarso outra, 170 - toja 101- Poío alegíe-Rs - cFP 90690 140

(51) 3254 9400 - (rcís@crcrs'orS br-www crcrs org Dí

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO
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O an. 25, caput, como fundamento, impõe a constatação da inviabilidade
de competiÇão por ausência de critério objetivo de seleção ou por
exclusividade do objeto perseguido pela Administração, mediante robusta
instrução dos autos do processo administrativo, sem prejuízo da
fiscalização e controle ainda maiores por parte dos órgãos competentes.
A motivação legal com base no art.25, inciso ll, da Lei n'8.666, de 1993,
exige a identificação dos requisitos da notória especialização e da
singularidade do curso."

A respeito dos cursos de treinamento abêrto ou fechado, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
ratifica que:

'E também inexigível a licitação para a matrícula de servidor em curso
oferecido por instituição privada de treinamento, porquê êsses eventos são
realizados em períodos determinados, mostrando-se inviável a
competição. Contudo, para a realização de seminários fechados,
promovido por qualquer dessas mesmas instftuçõês, é, em princípio'
exigível a licitação, porque o rntêresse e conveniência de treinamento
podem ser determinados pela Administração, ao contrário do caso anterior,
em que a oportunidade é ditada pelas instrtuções.
Por fim, de se registrar que por ocasião da Decisão 439/1998-Plenário'
apesar de a l|nidade Técnica ter entendido que não seia para todo e
qualquer curso que se aplicaria a exceção do ai. 25, inc. ll, estando
excluída para a hipÓtese de curso mais convencional, básico, considerando
que neste caso a diferença entre os servços prestados por um ou outro

ticitante tende a ser mínima, sem preiuízo do obietivo do treinamento,
prevaleceu a idéia de que, naquela opoftunidade (1998), o estágio da

drscussão da matéria não permitia esta distinção.
Dequalquerforma,passadosdezanosdaquelaorientação,cons.iderando
que a inexigibilidade e exceção à regra geral do pringípio licitatório,

opoiuno qué a Advocacia-Gerat da união firme seu posicionamento no

sientido de que seiam licitados Íals cursos padronizados/comuns ou,

existindoem'algumcasoconcretodeterminadotraçodistintivo,seja
dev id amente i u stificado pel a Adm inistração. "

para o doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, serviços singulares sâo

"Serviços singulares são os que se revestem de análogas ceracterísticas De

modo geral, são singulares todas as produções intelectuais, realizadas

isolada ou conjuntamênte - por equipe -' sempre que o trabalho a ser

produzido se áefina pela marca pessoal (ou. coletiva), expressada em

características científicas, técnicas ou artísticas importantes para o

preenchimento da necessidade administrativa a ser suprida Neste quadro

cabem os mais variados serviços: uma monografia escrita por experiente
jurista; uma intervenÇão cirúrgica realizada por qualificado cirurgião; uma
'p".qrit" sociológica àmpreenàida por uma equipe de planejamento. urbano;

um 'ciclo de coinferências efetuado por professores; uma exibiçáo de

orquestra sinfÔnica; uma perícia sobre o estado de coisas ou das causas
que o geraram.
Todos éstes serviços se singularizam por um estilo ou por uma orientação

pessoal. Note-se (ue a singularidade mencionada não significa que outros

não possam realizar o mesho serviço. lsto é, sáo singulares' embora não

sejam necessariamente únicos.
()

Ruâ Gutember& 151- 11p. 13e e 14e andaÍes- Porto Alegrê-Rs-cEP 9131G-01o

nt"naimeniã JJp-Jüriàilv. ienãoo'r rarso outra, 170 - loja 101-Dorto Ale8re-Rs - cEP so59G140
(51) 325+9400 - cícrs@cícrs.org bí - wvr'w crcrs orS br
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37. Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como
singular quando nele tem que interferir, como requisito de satisfatório
atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu
autor, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial habilidade' a
contribuição intelectual, artística, ou a argúcia de quem o executa, atributos,
estes, que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necessita para a satisfação do interesse público em causa.
Embora outros, talvez até muitos, pudessem desempenhar mesma atividade
científica, técnica ou artística, cada qual o faria à sua moda, de acordo com

os próprios criterios, sensibilidade, juízos, interpretações e conclusões'
parciais ou finais, e tais fatores individualizados repercutirão necessariamente
quanto a maior ou menor satisfação do interesse público. Bem por isto não é
indiferente que sejam prestados pelo sujeito "A" ou pelos sujeitos "B" ou "C",

ainda que todos estes fossem pessoas dê excelente reputaçâo.
38. E natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição de eventual
contratado - a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de

reconhecida competênciã na matéria - recaia em profissional ou empresa
cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que' para o

caso, serão presumivelmente mais indicados do que os de outros'
despertando-lheaconfiançadequeproduziráaatividademaisadequeda
para o caso."

Quanto aos profissionais ou empresas de notória especialização, requisitado no art. 25,

inciso ll, da Lêi n'8.666/93, o parágrafo 1' do mesmo artigo define o seguinte:

,,§ 1" Considera-se de notóia especialização o profissional ou empresa cuio conce^ito no

i"*pi i" iia especialidade, decorrente de desempenho anterior, êstudos, experiências,

iitiíi*ç0"", organização, aparethamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
'relacionados cõn suás atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e

indiscutivelmente o mais adequado à ptena satisfação do obieto do contrato "

Assim, verifica-se que os ministrantes designados para comandar o treinamento são

prãf"rrot"t especializados na ârea, conforme proposta apresentada e anexada neste

processo.

A referida empresa encontra-se em situação regular quanto aos documentos de habilitaçáo.

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

processual.

Porto Alegre, 03 de maio de 2022.

\/
V.-."",*t tft^ i9,tL

LEbNARDO FERRÃO BRASIL
Agente de Contratação

Conectados na evolução
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"Art. 70 Os processos de inexigibilidade de licitação deverão . ser
instruídos coim a devida iustificativa de que o preço ofeftado 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 periodo de até 1

(um) ano anteior à data da autorização da inexigibilidade pela

a utori d ad e com pete nte ;

tt - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em

sítios eletrônicos especiaiizados ou de domínio amplo, contendo data e

hora de acesso.

§1o Poderão ser utilizados outros citéios ou métodos, desde que
"devidamente 

iustificados nos auÚos peto gestor responsável e

aprovados pela autoridade competente.

§2o Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha

óomercializado o obieto anteriormente, a iustificativa de preço de que

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

§3o Caso a iustificativa de preços apontg 9111 a possibilidade de

ôompetição no mercado, vedada está a inexigibilidade.

§4'O dlsposÍo neste aftigo aplica-se, no que couber, âs hrpófeses de

ál"pen"u de licitação, em especial as prevrsÍas nos rnclsos lll' lV, XV,

xit e xvtt do afti§o 24 da Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993"'

Enfatizando o regramento para a justificativa do preço, baseando--se-em Notas

Fiscais do pretensã fornecedor, destacamos o Acórdão TCU n.o 228012019'.

Fls. 6o
Conectados na evoluÇão P,o; lÜíFt

(or6arn$O(nua iÊ(§lia§,E rl.

Processo Administrativo n.o 4612022 - 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." 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,

autárquióa e fundacional - prevê as regras específicas para a comprovação do
preço, em processos de lnexigibilidade de licitação, no seu artigo 7o:

Rua GutemberS, 151- 11e, 13s e 14p andares- Poíto Âlêgre_Rs -CEP 9131G-010

It"nalr"niã ãp,:üíàiâv. ienãuár rarso outra, 170 - loja 101 - Porto Alegr+ Rs - cEP 9o69G140
(51) 325+9400 - crcrs@cícrs org.br_www cÍcrs orS br
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"Licitação. Contratação direta. Justificativa. Preço. Cotação.
I nex i g i bil idade de I ic ita ç ão.
A realização de cotação de preços junto a potenciais presÍadores 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 caracteizada a viabilidade de
competição".

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

"A justificativa do preço em contratações dfeÍas (aft. 26, parágrafo
úníco, inciso lll, da Lei 8.666n 9$) 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 possível obfer 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 contratação decorrente de
inexígibilidade de licitação (aft. 26, parágrafo único, inciso lll, da
Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do valor
ofedado com aqueles praticados pelo contratado iunto a outros
entes púbticos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo
objeto ou objeto similar. Denúncias oferecidas ao TCU apontaram
poisivels inegutaidades em contratações dlrefas de consultorias
'tecnicas 

espõciatizadas, sob o fundamento da inexigibilidade de

ticitação (aft. 25, inciso tt, da Lei 8.666/1993), firmadas pela Empresa

Brasiteirà de Coneios e Tetégrafos (ECT). Entre os ponÍos dlscutldos

nos auÍos, mereceram desfaques a avaliação quanto à presença

simultânea dos requisitos de natureza singular do obieto e notÓri9

especialização do contratado, que levaram à inviabilidade de

coimpetição, e a iustificativa dos preços praticados. No que diz respeito

aos prêços Contratados, o relator assinalou em seu voto,

preliminaimente, a "dificuldade de iustificar o preço nos casos de
'inexigibítidade 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 aiwjladg
anterior do própio paiicutar contratado (nessa linha, item 9 1 3 do

Acordão aigbOos-rCu-Ptenário)". Segundo ele, essa linha de

raciocínio "vem evoluindo no seio da Administração Pública (vide

Poftaria-AGu 572/2011) e sendo convalidada pelo Tribunal, como nos

Acórdãos 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
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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
similal'. E concluiu: "Com lsso em mente, enfatizo que a iustificativa
dos preços contratados observou o aft. 26, parágrafo 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,

Acordão 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 razoabitidade do valor das contratações deconentes de

inexigibilidade de ticitação poderá ser afeida por meio da compar-ação

da proposta apreseitada com os preços praticados pela futura

coniatàda iunto a outros entes públicos e/ou pivados, ou outros meios

igualmente idôneos".

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

premissa de inviabilidade de iompetição, tratando-se de serviços caracte.rizados

como singulares e ainda executado por profissional de notoria especialização,

conforme ãocumentação acostada ao processo, a justificativa do preço foi instruÍda

através da apresentáção de Notas Fiscais que comprovam a compatibilidade do

práço praticáOo pela própria pretensa contratada perante outras instituiçôe_s ou

ãróàos'púbticos ou privãOós, conforme disciplina do reproduzido inciso I do arl.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

.ãriõõ. ôiét".didos, téndo em visia que demônstraria a viabilidade de competição

e, coàsequentemente, afastaria a hipótese de inexigibilidade de licitação'

Desse modo, tratando-se de inexigibilidade de licitação, não se está diante da busca

ão ,.*nà,. preço, mas de um fomecedor especÍÍico, a quem em virtude de suas

características'particulares há de ser franqueada a execução do serviço'

Com isso, demonstramos o preço praticado pela empresa LEC EDUCAÇÂO E

PESQUISA LTDA, CNPJ:16.457.79110001-13, a outros órgãos e/ou empresas,

conforme Notas Fiscais, anexadas neste processo, relacionadas a seguir:

(otúarjo laoCtlr.l üaofi.rD.ôÊ

A referida empresa ofertou o serviço pelo valor de R$ 3.970,00 (três mil novecentos

e setenta reais) para a execução do objeto.

DATATOIVIADOR DE SERVIç OSVALORNUMERO Do
OOCUMENTO

01to712021BANCO BRADESCO BBI S/AR$ 3.970,0016410
2110712021RIUNFO LOG STICA LTDAR$ 3.970,0016509
1710812021R$ 3.970,001684í
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consideramos, conforme disposições legais apresentadas e documentos fiscais
acostados, que a comparação do preço praticado pelo prestador de serviço perante
outros entes privados é condizente com o praticado no mercado, sendo a forma
capaz para fundamentar a justificativa do preço em processos de inexigibilidade de
licitação, o que se encontra demonstrado no processo.

A referida empresa encaminhou Atestado de Capacidade Técnica emitido em 11 de
novembro de 2021 pelo cliente EMPRO TECNOLOGTA E TNFORMAÇÃO, CNPJ:
01 .312.003/0001-23, atestando que a empresa em questão forneceu à EMPRO
treinamento/curso de Compliance Anticorrupção com certificação CPC-A.

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

Porto Alegre, 06 de maio de 2022.

.a)
h-,""t \'* ç-,

LEONARDO FERRAO BRASIL
Agente de Contratação

De Acordo:

MAR SCHU
Presid

SILVEIRA
nte
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Sistema de Controle Orçamentário

NOTA OE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Número da Reserva Ano do Exercício Data da Rêserva

652 2022 04 05.2022 46-22

Conta de Despesa Projeto

6.3.1.3 02.01.011 SELEÇÂO, TREINAMENTO
ORG/APLICAÇÁO DE EXAMES

E

Histórico da Reserva Valor Total da Reserva

3.970,00

CURSO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÂO DE PROGRAMA COMPLIANCE

Valor por Extenso

Tiês lril, Novecentos e Setenta Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual

100.000.00 7.075,36 3.970,00 88.954.64

Total Executado

04 de Maio de 2022

SOUZA ORDENADOR OA OESPESA

46931

Total a Executar Finalizado

0,00 3.970,00 NAO

Processo

Oescrição da Conta SubProjeto

5005-CAPACTTAÇÃO E
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PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N.' 4612022
pRocESSo DE TNEXTGIBTLTDADE DE r-rcrrnçÃo

ATO DE OECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, inciso ll, combinado
com Artig_o 13, inciso Vl, da Lei federal n.o 8.666/1993, a contratação da empresa LEC
EDUCAÇAO E PESOUISA LTDA., CNPJ no. 16.457.79110001-13, cujo objeto é a contratação de
"curso prático de implementação de programa compliance", no valor de R$ 3.970,00 (três mil e
novecentos e setenta reais), referente a uma inscrição no referido curso, em atendimento ao art.
26 da Lei n." 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 publicaçáo, a teor do previsto
na Orientação Normativa n.' 4612014 e 3412011 da Advocacia Geral da União, posto quê, a
contratação não supera os limites do inciso ll do artigo 24 da Lei n." 8.666/1993.

Porto Alegre, 20 de maio de 2022

CE RIGUES
o

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO

Ratifico o ato acima, de autoria da Vice-Prêsidente 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 publicaçâo na imprensa oficial do ato que autoriza a contrataçáo
direta, em virtudê 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 a inexigibilidade.

Porto Alegre, 23 de maio de 2022

MÁR osc ILVEIRA
residente
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