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CONSELHO REGIIfNAL D€COÂTTÂBLIDÂDE

DO RIO GRANDE DO sUL

DOCUMENTO DE FORMALIZAçAO DA DEMANDA

í. JUSTTFTCATTVASDANECESSTDADEDAAQUTSTçÃO:

A contratação da referida assinatura do periódico, tem o objetivo de atender interesses
institucionais, entre os quais se incluem o acompanhamento da veiculação de informações para
consulta técnica e administrativa por parte dos interessados, bem como daquelas outras,
originárias de organizações públicas e particulares, mas que também estejam relacionadas
com as atividades e responsabilidades da entidade. O jornal contém publicações de
demonstrações contábeis exigidas pela legislaÉo civil e empresarial, mostrando-se relevânte
para subsidiar as atividades de fiscalização da entidade.

2. Especificaçôes e quantitativos da aquisição:

Uma (01) assinatura anual e inclusão de assinatura digital, jornal com distribuição de
segunda a sexta-feira.

Sede do CRCRS, Rua Gutemberg, í51, Bairro Petrópolis, Porto Alegre RS, CEP 9í310-
0í0. Previsão da realização do serviço em 0712020.

Rua Gutemberg, n." I 5l - Petrópolis - PortoAlegre-RS - CEP 91310-010
Telefone: (51) 3254 9400 Fax: (51) 3254 9420

crcrs@c rcrs. org. br www.crcÍs.org. b r

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitante: DIVISÃO DE FISCALTZAçÃO

Responsável pela Demanda: José Clarel Calleari Matrícula:

E-mail : calleari@crcrs.org.br Telefone: (5 í ) 3254-9400

Objeto: Renovação anual do Jornal do Comércio

Projeto 500í - sERV|Ços ADMtNtSTRATTVOS

Conta Contábil 6.3.1 .3.02.0'1 .039 - Assinaturas

Valor Estimado R$ 700,00

Fls- r: )

TAZENDO MAI§

3. Previsão de data ê local do serviço:
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DO RIO GRÂNDE DO SUL
FAZENDO MAIS

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

PLANEJAMENTO:

l'ti ^ 'r!;-^,^)
Felipe da Silva Nunés

Auxiliar Operacional
Seção de Compras e Suprimentos

ÇÃo

rsa de Fiscalização

Ante o exposto, solicitamos sua autorizaÉo para instaurar processo administrattvo para
aquisição/contratação do objeto.

Alegre, _ de agosto de 2020

FISCAL DA NTRATA

ROMOALDO

Coordenador da S

../

Jo are alleari

DA SILVA

de Compras e Suprimentos

',i,\l.n. 

"(l 
[U,s

ào/a ÀNA TERCIA LOP

De acordo: 1
Cont ESR ES

Presidente do CRCRS

I

l
I

Gerente da

I,

Rua Gutemberg, n." I 5l - Petrópolis - Porto Alegre-Rs - cEP 91310-010

Telefone: (51) 3254-9400 Fax: (51) 3254 9420

crcrs@crcrs.org.br www.crcrs.org.br
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Conforme contato por telefone segue proposta de Aquisição dê Assinaturâ do Jornal do

comércio, situado na nj. loao pessoã, 1Zeà CEp 90040-001 Porto Alegre- RS CNPJ

SZZASSASiOOOt -O+ e razáo social: Empresa Jornâlística JC Jarros Ltda'

té

§ .iorôsl dê eÍô,tordid e negdf,iô§ {rô §§,

Porto Alegre,lo de Agosto de 2020

CRC RS
E- MA I L ; I u iz a@c rcrs. org. b r
tuC: LUIZA FANELLI

Tipo assinatura : ANUAL IMPRESSA
PeÍiodo. OgllOl2O20 A 0811012021

CÓdigo: 23 . RENOVAÇÃO DA ASSINATURA
Quantidade ; 01
Valor Unitário: RS 700,00
Valor Total Avista: R$ 700,00

Atenciosamente.

Márciâ llha Brasil
Fone: (51) 32'13 1326 ramal 1409

E-mail: marcia@.lornaldocomercio.com.br

Bânco Dara deoósito:
BANRISUL
Aoência: 0100
Cãnta corrente: 06.01 56.52-1 3

Favor ênviar nota de empenho, paÍa que possamos providenciar e nota fiscal'
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Porto Alegre, í0 de agosto de 2O2O.

À Presidente do CRCRS

contadora arul rÉncn L. RoDRIGUES

Sr." Presidente

lnicialmente, cumpre justificar o interesse e a necessidade da Administração

na contratação, evidenciando que, a contratação da referida assinatura do periódico, tem o

objetivo de atender interesses institucionais, entre os quais se incluem o acompanhamento

da veiculaçáo de informaçóes para consulta técnica ê administrativa por parte dos

rnteressados, bem como daquelas oulras, originárias de organizações públicas e
particulares, mas que também este.iam relacionadas com as atividades e responsabilidades

da entidade. O jornal contém publicaçóes de demonstrações contábeis exigidas pela

legislação civil e empresarial, mostrando-se relevânte para subsidiar as atividades de

fiscalização da entidade.

Cumpre salientar, que o referido jornal de grande circulação é, atuâlmente,

através de Processo Administrativo n." 0'l/2018, o responsável pelas publicações

institucionais do CRCRS, avisos e editais, na cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul,

em atendimento às disposições legais quanto à publicidade dos atos administrativos do

CRCRS, fazendo-se necessário o acompanhamento da regular veiculação dos mesmos.

Diante das necessidades para o desempenho do CRCRS, acima

especificadas, mencionamos ainda, como Gzáo da sua escolha, a abordagem referente a

sua natureza estritamente técnica, visto que o Jornal do Comércio, semanalmente, veicula o

caderno "JC Contabilidade", voltado à divulgação de matérias específicas referentes à

contabilidede e áreas afins, tais como a legislação societária e tributária, vinculadas

exclusivamente ao desenvolvimento e divulgação profissional, de interesse da área contábil.

RuaCutemberg, n." l5l Petrópolis - Porto Alegre-Rs - CEP 91310 010
Telefone: (51) 3254-9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org.br

Apresentamos, para sua apreciação, o Processo Administrativo n." 5212020,

de lnexigibilidade de Licitação, referente à renovação de uma assinatura, anual, do Jornal

do Comércio, veiculado diariamente em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul.
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Salientamos que a quantidade de assinaturas, restringida à quantidade de 1

(uma) assinatura, refere-se ao número estritamente necessário, prevendo-sê a utilização

compartilhadâ ê/ou consulta atraves do Jornal, na sua forma digitâ|, dentre os setores e

divisões do CRCRS, visando a economia de recursos.

A justificativa de preço dá-se por meio de comparação de notas fiscars

apresentadas com os preços praticados pela contratada junto a outros entes públicos,

secretaria da justiça e dos direitos humanos, referente ao mês de julho de 2020 e secretaria

de saúde do Estado RS, mês de junho de 2020. Desta forma verifica-se que o valor

proposto pela Empresa Jornalística J.C. Jarros é compatível com os preços praticados no

mercado.

JustiÍica-se a contratação através de lnexigibilidade de Licitação, conforme

disposição expressa nos termos do artigo 25 da Lei n.o 8.666/93, lnciso l, uma vez que, a

Empresa Jornalística J.C. Jarros LTDA., possui a exclusividade na edição, impressão,

comercializâção e distribuição do Jornal do Comercio.

A consideração superior

ROMOALDO BAR S DA SILVA
Coordenador da SeÇão ompras ê Suprimentos

).\"\J
ANÁTERCIA L

{rrts A
ALEXAN BRETTI MINOR OPES RODRI S

Gerente da Di isão Operacional Presidente do CRCRS

Rua Cutemberg, n.' I 5l - Pêtrópolis Porto Alegre RS - CEP 9l 3l 0-01 0
Telefone: (51) 3254-9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org.br

FAZENDO ,ir/Àls
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE RESERVA ORçAMENTÁRIA

10t09t2020

09:58
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Número da Reserva Ano do Exercício
I

I

2020 10t09t2020 52-2020

Conta de Despesa Descrição da Conta Proieto SubProjeto

6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS
5001-sERVrÇOS

Histórico da Rêserva Valor Total da Reserva

R$ 700,00

RENovAÇÃo ANUAL DA ASSTNATURA Do JoRNAL Do coMERCto

Valor por Extenso

Setecentos Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual

R$ 5.000.00 R$ 832,20 R$ 700,00 R$ 3.467,80

Total Executâdo

, '10 de Setembro de 2020

Total a Executar Finalizado

R$ 0,00 R$ 700,00 NAO

Data

Hora

Data da Reserva

\N
MAR|Â oo caj lo bE souzÁ OROENÁDOR DA OESPESA

cRcR§ 4693\
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PROCESSO ADM I N ISTRATIVO 52-20
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LlClrAÇÃO

ATO DE DECLARAçÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, inciso l, da Lei federal
n.o 8.666/93, cujo objeto é renovação anual do Jornal do Comércio, contratada a empresa
jornalística J.C. Jarros LTDA, CNPJ n.o 92.785.989/0001-04, no valor de R$ 700,00 (setêcentos

reais), em conformidade com os documentos que instruem o referido processo.

Face ao disposto no art. 26, da Lei no. 8.666/93, submeto o ato à autoridade
superior para ratificação e da publicação, em observância ao PrincÍpio da Economicidade,
entendo que a presente contratação náo necessita ser publicada no Diário Oficial da União,

conforme estabelece o acórdáo TCU n.o 1336/2006-Plenário:

ÁCORDÁM os Minístros do Tribunal de Contqs da Llnião, reunidos em Sessõo Plendriq, em:

9.1 . com fundamento no ort. 237, inciso Vl, conhecer dq presente replesentqÇão, para, no mérittt, considerá-la

procedente;
9.2. dererminar à Secretqriq de Controle lnterno do TC () que reformule o " SECOI Comunica n" 06/2005 ",

dandoJhe a seguinte redação: "a eficácia dos atos de dispensa e inq\igibilidade de licitação a que se re/bre o

qrt. 26 dq Lei 8.666/93 (art. 21, incisos III q XYIV e art. 25 da Leí 8.666/93), está condicionada q suq

publicação na imprensa oficial, sQlvo se, em obs

contrat(tdos estiterem dentro dos limites fix.tdos
eruáncia ao príncípio do economicid.tde, os valores

nos s. 24, I e Il, da Lei 8.666/93. (grifo nosso)

Porto Alegre, í 0 de setembro de 2020

ALE BRETTI MINOR
Gerente d Divisão Operacional

RATIFICAÇÃO DO AT DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de ALEXANDRE FABRETTI MINOR, Gerente

Operacional, de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez

que o mesmo se encontra devidamente instruÍdo.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2020'

. I\L\
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GUESIA LOPES RODR
idente do CRCRS

Rua Gutemberg, n.' I 5'l - Petrópolis - Porto Alegre RS - CEP 9l 310-0'10

Telefone: (51) 3254 9400 Fax: (51) 3254-9420

crcrs@crcrs. org. br - www.crcrs.org' br

FAZENDO MAIS
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