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2. Especificações e quantitativos dos serviços:

Apresentar, na modalidade online, os cursos:
';spED ecD - EScRtruRAÇÃo coNrÁetL DlclrAL'
Duração. 2 horas.
'speb ecr - EScRtruRAÇÃo coNrÁstl- FlscAL'
Duração: 2 horas

3. Cronograma e local da execução dos serviços:

Data de início da execução do SPD ECD: 08/06/2022, às 09h
Data de final da execução do SPED ECD: 0810612022, às 11h

Data de início da execução do SPD ECF: 0510712022' às 09t1

Data de final da execução do SPED ÉCF: 0510712022, às 1 t h

Endereço e local do Evento:
O curso será transmitido online

í. Justificativâs da necêssidade do serviço:

A necessidade de contratação do palestrante ADILSON TORRES, é devido a realizaçáo de

cursos na modalidade online sob os titulos "SPED ECD - ESCRITURAÇÃO CONTABIL

DIGITAL' e "SPED ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁB1L FISCAL', visto que o prazo para

estas obrigaçôes foi prorrogado para o final dos meses de junho e agosto de 2022'

atendendoão programa de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Rêquisitante: Divisão de Desenvolvimento ProÍissional

Responsável pela Demanda: Luciane Vetga Dias Mai'ricula.25262

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

Objêto: Contratação de palestrante para ministrar curso a respeito de DIRPF, na modalidade

online aos profissionais e estudantes da área contábil.

Projeto

Conta Contábil 6.3.1 .3.02.01 .004 - Serviços de lnstrutores

Valor Estimado R$ 1 .200,00 (mil e duzentos reais)

Rua GutembeÍ& 151-11a, 131e 14e andares- Porto Alegrê-RS _CEP 9131G-01O

It"nAi."niã ao p,iüti-iav. sened;rTaíso Dutra, 170- loje 101- Porto Alegre-Rs -cÊP 9069Ô140' (51) 325+9400 - crcÍ5@cíc6.or8.bí - www crcrs orS br

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÂO na OpnAeXOa

3O14 - Promover a Educaçâo Continuada - Cursos e Palestras
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4. lndicação dos membros da equipe de planejamento e
Íiscalização

o responsável pela

MENTO: FISCAL rnaraçÃo:

ne

Gerente da de volvimento Gerente da D s de nvolvimento
Profissional sslona/

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

Porto Alegre, 03 de junho de 2022

L DIAS
Gerente da Div ento Profissional

De acordo

MARC SCHUC LVEIRA

c

Rua GutembeÍ& 151- 11c, 13! ê 14c andeÍes- Poíto Alegre-Rs -CEP 9131G04o
Atendimento ao públicoiAv. Senador Tarso Dutrâ, 170 - loja 101- Portoaletre-Rs - CEP 9O69G14O' 

(51) 325+94OO - crcÍs@crcrs.or8.bÍ - www.cícrs.org,br



TORRES CURSOS EMPRESARIAIS
Capacitadora Registrada: MG-00080
CN PJ n. 09.388.7t2 I oooL-o2
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Prcc. 5é/22 ,

PROPOSTA DE SERVTçOS pROFtSStONAIS

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABIIIDAOE DO RS

Mini Curso: SPED ECD - Escrituração Contábil Digital

lnstrutor: Prof. Contador Msc. Adilson Torres (CRCMG n.052.319)

Público alvo: Contadores, peritos e auditores, analistas, auxiliares e estudantes.

Datil08/06/2022.

Duração e horário:2 horas de duração. Das 09:00 às 11:00.

Local: ao vivo por videoconferência pela plataforma Zoom.

Valor da proposta: RS 600,00 (emissão NFs - Torres Contab. Ltda).

Metodologia: Treinamento por meio de técnicas expositivas e práticas, por meio de

videoconferência ao vivo, com interação com o público.

Conteúdo Programático:

1. Contexto SPED

2. Auditoria Físcal Digital

3. ECD

a. Finalidade

b. Obrigatoriedade

c. Dispensa

d. Prazo de Entrega e Situações Especiais

e. Assinatura da EscrituÍaçâo e CeÉificação Digital

Í. PGE: Programa Gerador da Escrituração: leiaute

g. Substituição da EscÍitura e Dispensa de Registro e Autenticações

h. Obrigações Acessórias e Acêsso aos Dados e Informações

Fonte: Portal SPED e Legislação Aplicável

TORRES CONSULTORIA & TREINAMENTOS - Endereço R AGENOR ALVES DE ARAUIO,45 -
CENTRO - GUAXUPÉ - MG, CEP 37.800-OOO - Tel.: 0 xx 35 3551-4160 e 3551-1705.
EMAIL: profadilsontorres@gmail.com - C R C MG 052.319. WhatsApp: 35999640025
Site: http://adilson-torres-torres-contabilidade-consultoria-e.negocio.site



TORRES CURSOS EMPRESARIAIS
Capacitadora Registrada: MG-00080
CNPJ n. 09.388.772/oOOL-o2
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PROPOSTA DE SERVTçOS pROFtSStONAtS

CIiENtE: CONSEIHO REGIONAL DE CONTABITIDADE DO RS

Mini Curso: SPED ECF - Escrituração Contábil Fiscal

lnstrutor: Prof. Contador Msc. Adilson Torres (CRCMG n.052.319)

Público alvo: Contadores, pêritos e auditores, analistas, auxiliares e estudantes.

Data: O5/O7 /2022.

Duração e horário:2 horas de duração. Das 09:00 às 11:00.

Local: ao vivo por videoconferência pela plataforma Zoom.

Valor da proposta: RS 600,00 (emissão NFs - Torres Contab. Ltda).

Metodologia: Treinamento por meio de técnicas expositivas e práticas, por meio de
videoconferência ao vivo, com interação com o público.

Conteúdo Programático:

1. Contexto sPED

2. Auditoria Fiscal Digital

3. ECF

a. Finalidade

b. Obrigatoriedade

c. Dispensa

d. Prazo de Entrega, Situações Especiais

e. Penalidades e Retiíicação

f. Assinatura da Escrituração e Certificação Digital

g. PGE: Programa Gerador da Escrituração: leiautê

h. Plano de Contas: Societário e Referencial

i. lnformações a Prestar ao Fisco e Cruzamentos Fiscais

TORRES CONSULTORIA & TREINAMENTOS - Endereço R AGENOR ALVES DE ARAUjO,45 -
CENTRO - GUAXUPÉ - MG, CEp 37.800-000 - Tet.: O xx 35 3551-4160 e 3551-1705.
EMAIL: profadilsontorres@gma il.com - C R C MG 052.319. WhatsApp: 35999640025
Site: http://adilson-torres-torres-contabilidade-consultoria-e.negocio.site

Fonte: Portal SPED e Legislação Aplicável
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. Mestre em Administração: Universidade Metodista - UNIMEP - SP. . MBA - Gestão
lndustrial: FGV - RJ. . Especialista em Contabilidade & Finanças: FECON - MG. o Bacharel
em Ciências Contábeis: UNIFAE - SP. . Consultor Empresarial: Thompson Management
Horizons do Brasil (TMH) - São Paulo. o Docente MBA: FUNDACE USP Ribeirão Preto SP,

IPOG, BSSP entre outros. . Sócio Administrador: Torres Contabilidade Ltda
(Contabilidade e Cursos Empresariais). " lnstrutor e palestrante CRCSP Conselho
Regional de Contabilidade SP, CRCMG Conselho Regional de Contabilidade MG, CRCRI

Conselho Regional de Contabilidade RJ. lnstrutor e palestrante: Sistema Sescon. .
Palestrante na FIEMG-ClEMG, SESCOOP (MG, ES, TO). . 661rn;t,, na área contábil. .
Autor da área contábil: livros, revistas e artigos científicos.

ADTLSoN ârjfilfui1hT:*-T,ijifli'..*f*r
ToRRES:S 1 0 1 3681 64e fi:iii+lj#rilrii.d$I"

TORRES CONSULTORIA & TREINAMENTOS - Endereço R AGENOR ALVES DE ARAUIO, 45 -
CENTRO - GUAXUPÉ - MG, CEP 37.800-000 - Tel.: 0 xx 35 3551-4160 e 3551-1705.
EMAIL: profadilsontorres@gmail.com - C R C MG 052.319. WhatsApp: 35999640025
Site: http://ad ilso n-to rres-torres-co nta b ilid a de-cons u lto ria-e. negocio. site

TORRES CURSOS EMPRESARIAIS
Capacitadora Registrada : MG-00080
CN PJ n. 09.388.7 t2 / oool-Oz

CV Prof. Msc. Adilson Torres

LIN K Currículo Lattes CNPo:

http://buscatextu a l.cn pq. brlb uscatextu a l/vis ua lizacv. do?metodo=a orese nta r&id=K4424079Y8

Contatos: Redes Sociais:

Blog Pessoal : htto://adilson-torres-palestrante.blogspot.com.brl

Facebook: https://pt-br.facebook.com/adilson.torres.52

Linkedin : https://br.linkedin.com/inladilson-torres-17335327
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Processo Administrativo n" 56- 2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSO SPED ECD E SPED ECF PARA OS

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Rua Gutêmber8, 151- 11e, 13s ê 149 andares- Porto Âlegre-Rs _CEP 9131C!01o

nt"nai.enià i-à-iüriàiÂv. ienião'rrarso outra, 170 -lojâ 101-Dorto alesre-Rs - cEP 9o69G140
(51)3254 9400 - crcrs@crcrs oí8 br- www crcrs oí8 Dr

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO

Tendo em vista a prorrogaçáo da Escriturâçáo contábil Digital (ECD) e da Escrituração

Contábil Fiscal (ECF), com áata de êntrega da ECD para o dia 30 de junho e o prazo final

determinado paia a'transmissão da ECÉ para o dia 31 de agosto de 2022, o CRCRS

realizará curso sobre o referido tema.

A contratação tem por objetivo aperfeiçoar e treinar os profissionais da contabilidade por

meio de téónicas exbositivás e práiicas óom interação com o público, tendo comopontuação

órãri.i, óz pontos para o Programa de Educação Continuada do Conselho Federal de

Contabilidade.

Educação Profissional continuada é um programa do conselho Federal de contabilidade

CÉój 
'q* visa atualizar e expandir os ionhecimentos e competências técnicas e

iiotis'sioàais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral

ã ético aos profissionais da contabilidade que atuam no mercado de trabalho como

Auditores lndependentes, responsáveis técnicos pelas demonstraçóes contábeis,. ou que

";;;à;; 
tunçtes dê gerência/chefia na área contábil das empresas- reguladas e/ou

Iup""ririonãOãip"É pà" Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo Banco.Centrâl do

Éiã.if teCal, pela Superintendência de Seguros Privados (SUSÉP) e pela Superintendência

Nacional dá Frevidência Complementar (Previc) ou consideradas de grande porte nos

i"iÃà. Or Lei n.o 11.G38/07, ê também as entidades sem finalidade de lucros que se

ànquaOrarem nos limites monetários da citada lei. Também estão obrigados os responsáveis

ie"l,i.o. pãiàr demonstraçôes contábeis das sociedades e das entidades de direito privado

com ou sem finalidade de lucros que tiverem, no exercício social anterior, receita total' igual

óú rup"rio,- a R$ 78 milhóes, bem como os peÍitos contábeis inscritos no Cadastro Nacional

de Peritos Contábeis (CNPC).

Os profissionais relacionados acima devem cumprir, no mínimo, 40 (quarenta) pontos de

Educação Profissional Continuada por ano-calendário

AjustificativaparaacontrataçãoestáfundamentadanorêferidoProjetoBásico,
especificamente em seu item 4

Acontrataçáodiretaporinexigibilidadedelicitaçãoestáprevistanoart.25daLeino
8.666/93, abaixo descrito:

',Art.25.Einexigívelaticitaçãoquandohouverinviabilidadedecompetição,emespecial:
(.. )
ii ! para a contratação de servços técnicos enu.merados no aft' 13 desta Lei' de natureza

;r;;lrr,iom profiisiona15 o, 
"i,p.""r" 

de notória especialização' vedada a inexigibilidade

paia serviços de publicidade e divulgação."
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Com relação ao primeiro requisito do art. 25, ll da Lei n" 8.666, de '1993, apontado acima,
observa-se que o objeto da contratação em pleito encontra-se elencado no inciso Vl do art.
13 daquela lêi, transcrito abaixo:

"4rt.13. Para fins desta lei, consideram-se servlços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos a:
(. )
Vl - treinamento e apeffeiçoamento de pessoal."

Nesse seguimento, Marçal Justen Filho esclarece o seguinte

Desta forma, pode-se inferir que o objeto da contratação em análise enquadra-se como
serviço técnico especializado, atendendo ao requisito inicial do dispositivo legal de que se
tratá.

Em 2411212018, a Advocacia Geral da União publicou a Portaria no 382, de 21 de dezembro
de 20í8, alterando a OrientaÇão Normativa no í8, de 1o de abril de 2009, da seguinte forma:

"Contrata-se por inexigibilidade de Licitação com fundamento no art. 25,
caput ou inciso ll, da Lei n' 8.666, de 2í de junho de 1993, Pessoas
Naturais e Jurídicas para ministrar cursos fechados para treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal ou a inscrição em cursos abertos.
O art. 25, caput, como fundamento, impõe a constatação da inviabilidade
de competição por ausência de critério objetivo dê seleção ou por
exclusividade do objeto perseguido pela Administração, mediante robusta
instrução dos autos do processo administrativo, sem prejuizo da
fiscalização e controle âinda mâiores por parte dos órgãos competentes.
A motivação legal com base no art.25, inciso ll, da Lei n'8.666, de 1993,
exigê a identificação dos requisitos da nolória especialização e da
singularidade do curso."

Quanto aos profissionais ou empresas de notória especialização, requisitado no art. 25,
inciso ll, da Lei n" 8.666/93, o parágrafo 1" do mesmo artigo deÍine o seguinte:

"§ 1" Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, deconente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organizaçáo, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados corn suas atividades, permita infeir que o seu trabalho é êssêr,c,a/ e
indíscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato."

Assim, verifica-se que o ministrante designado para comandar o treinamento é professor
especializado na área, conforme proposta apresentada e anexada neste processo.

A referida empresa encontra-se em situaçáo regular quanto aos documentos de habilitação.

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

Rua Gutemberg, 151- 11p, 139 e 149 andares- Porto Alê8re.RS -CEP 9131G010
Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170 -loja 101-Porto Alegre-RS -CEP 9O69G140

(51) 325+9400 - crcrs@crcrs.or8.br - www.crcrs.org.br

rãil
1,""- slzW

"Os incisos do art. 25 apresentam elenco exemplificativo de situaçóes de
inexigibilidade de licitação. (...) Pode-se concluir, enfim, que outras
hipóteses de contratação direta por inexigibilidade poderão ser
praticadas, mesmo que não reconduzíveis aos casos disciplinados pelos
três incisos."
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De Acordo:

Porto Alegre, 06 de junho de 2022

\-,*"t Ç* 3.C
LEONARDO FERRAO BRASIL

Agente de Contratação

O SCHU SILVEIRA
idente CRCRS

Rua Gutember& 151- 11e, 13e e 141andaíes- Porto aleSíe-RS -CEP 9131GO10

atenai.eno Jpriüti-;av. Senador ÍaÍ5o Dutrâ, 170 - loja 101-iono aleSíe- Rs - CEP 9O69G140

(51)3254_9400- crcís@crcís oí8 bí- www 
'rcrs 

oí8 Dr
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Porto Alegre, 6 de junho de 2022

Ao Presidente do CRCRS

Contador MARCIO SCHUCH SILVEIRA

Senhor Presidente

Apresentamos, para sua apreciação, o Processo Administrativo n.o 5612022, de
lnexigibilidade de Licitação, referente à contratação do palestrante Adils.on Torres, para
ministrar os cursos sob os títulos 'SPED ECD - ESCRITURAÇAO CONTABIL D|G|TAL" e
'SPED ECF - ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL', na modalidade on-linê, para os
profissionais da contabilidade e estudantes da área contábil, nos dias 0810612022 e

O5tO7 t2022, em atendimento ao Programa de Educação Continuada do Conselho Federal de
Contabilidade.

Conforme acima, a empresa TORRES CONTABILIDADE LTDA.' CNPJ:
15.834.731/OOO1-00, cujo rêprêsentante legal é o responsável pela apresenlação dos cursos,
apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por curso, totalizando o valor de

R$í.200,00 (mil e duzentos reais).

A contratação tem por objetivo apeíeiçoar e treinar os profissionais da

contabilidade por meio ds técnicas expositivas e práticas com interação com o público, tendo

como pontuâçâo prevista 02 pontos para o Programa de Educaçáo Continuada do Conselho

Federal de Contabilidade.

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

apresentadas com os preços praiicados pela fornecedora perante demais entidades, nesse

sentido, encOntram-Se anexadas aS notas fiscais de vendas, destinadaS àS Seguintes

empresas: sindicato dos contabilistas de Passos e Região, emitida em março de 2021, no

valor de R$ 550,00; Academia de ciências contábeis do Rs, emitida em maio de 2021, no

valor de R$ 9OO,OO e Sindicato dos Profissionais da Contabilidade do Vale do Aço, emitida em

junho de 2021, no valor de R$ 5í1,39, conforme Justificativa de Preço anexada neste

processo.

Em análise, veriÍica-se que o valor proposto pela referida empresa e compatÍvel

com os seus preços praticados no mercado.

Consignamos' ainda, que aS razôes de contratação e de escolha do prestador

foram manifestadas no documento de solicitação

Deste modo, entendemos, s.m.j., que a contratação deve ser efetiv-ada com

fulcro no art. 25, caput e inciso ll, combinado com o inciso Vl do art. í3 da Lei no 8-666/93.

A consideraçáo suPerior.

ROMOALDO R SILVA

erente
Divi Compras e Suprimentos

Atendimenro ao público: Av. Senador Tarso DutÍa, I 70, loja I O I - Bairro Petrópolis - Porto Aleg re / RS - CEP: 90690- 1 40

Administrativo: Rua cutemberg, t5t - andares I l', l3'e14"-BairroPetrópolis-PortoAlegre/Rs-CEP: 91310-010

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

Sistema de Controle Orçamêntáíio
NorÁ DE RESERVA oRçaMENTÁRh

Hora 16:26

Número da Rêservâ Ano do Exercício Data da Rese.va Processo

723 2022 06.06.2022 56-2022

Conta dê Despesa Dêscrição da Conta Projeto SubProjeto

sERVtÇOS DE TNSTRUÍORES
3014-PRoMovER A EDUCAÇÃo

Histórico da Reserva Valor Total da Rêsêrva

1.200,00

coNTRATAÇÃo DE PALESTRÂNTE PARA tvltNtsTRAR os cuRsos DE EcD E EcF

Valor por Extenso

Um l\ril, Duzentos Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Valor desta Reserva Saldo Atual

'150.000,00 835,00 1.200,00 147.965,00

Total Executado

.06 de Junho de 2022

souzÂ ORDENADOR DA DESPESA

Total a Executar Finalizado

NAO0,00 1.200 00

6.3.1 .3.02.01 .004
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N -O 5612022
PRoCESSo DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATo DE DECLARAçÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, inciso ll, combinado
com Artigo 13, inciso Vl, da Lei federal n.o 8.666/1993, a contrataçáo da empresa TORRES
CONTABILIDADE LTDA., CNPJ no. '15.834.731/0001-00, cujo objeto é â contratação de
palestrante, Adilson Torres, para ministrar os cursos sob os títulos 'SPED ECD -
ÊscnrrunaçÃo coNrÁetL DtctrAL'e' sPED EcF - EScRtruRAÇÃo coNtÁatl E FlscAL',
na modalidade on-line, nos dias 0810612022 e 0510712022, no valor de R$ 600,00 (seiscentos

reais) por curso totalizando o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e tem por objetivo
aperfeiçoar e treinar os profissionais da contabilidade por meio de técnicas expositivas e práticas

com interação com o público, tendo como pontuação prevista 02 pontos para o Programa de
Educaçáo Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, 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. 8.666i93, submeto o ato à autoridade supertor
para ratificação, ressaltando a desnecessidade de parecer jurídico e publicação, a teor do previsto

na orrentação Normativa n., 4612014 e 3412011 da Advocacia Geral da união, posto que, a
contrataçáo não supera os limites do inciso ll do artigo 24 da Lei n.o 8.666/1993.

Porto Alegre, 06 de junho de 2022.

E ODRIGUES
de GestãoVice

RATIFICAÇÃO DOATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA ÇÃo

Ratifico o ato acima, de autoria da Vice-Presidente de Gestáo, 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 publicaçáo nâ imprensa oficial 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 art 26 e de

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

Porto Alegre, 06 de junho de 2Q22

ícHMÁ o
res ide

SILVEIRA
RCRSo

o Dutía. | 70, loja t Ol - Bairro Petrópolis - Porto Àl€gre/Rs CEP: 90690 140

andares llo, 13" e l4'- Bairío Petrópolls - Porto Alegre/Rs - CEP: 91310 010

Telefone: (51) 3254-9400

crc6@crcrs.org.bí _ www.crcrs.org-bÍ

Âiêndim€nto ao público: Av. Senador

Administrativo: Rua Gutemberg, I 5l
T

Hr lz.1

56.22 r'


