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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Departamento Requisitante: DEPTO DE INFRAESTRUTURA 
Responsavel pela Demanda: Jhonatan Alberto Costa Matdcula: 254
E-mail: eoordenador.licilacaoffljcrcsc.org.br Protocolo n° : 2020/000085

Inscrigao para 06 colaboradorcs no curso de redagao juridica para advogados.

2. Justificativa da nccessidade da aquisi^ao do material e/ou contratayao de serviyo:

O curso tein por objetivo oferecer aos advogados e aos denials operadores juridicos ferramentas 
linguisticas que contribuem para a coesao e para a coerencia textual e demonstrar como 0 man 
emprego do geriindio pode tornar 0 texto juridico ambiguo ou ate mesmo incompreensivel.

A aquisipao faz-se necessaria aos colaboradorcs do Departamento Juridico, na elaborapao de pe?as 
e pareceres juridicos, bem como ao Departamento de Insfraestrutura, em especial aos colaboradorcs 
que trabalham com os processes licitatorios. a fim de ajudar na construpao de textos claros e 
coerentes, contribuindo para a transmissao de mensagens desprovidas de ambiguidade e de 
obscuridade

3. Quantidade a ser adquirida / contratada:

06 inscribes

4. Local e previsao de data em que deve ser entregue 0 material e/ou iniciada a presta^ao 
dos servigos:

19, 21,23, 26, 28 e 30 de outubro de 2020. on-line pela plataforma Zoom

5. Indica^ao dos responsaveis pela fiscalizayao do contrato:

Fiscal Fiscal substitute

Nome: Eduardo santos Oliveira Nome: Pamela Duart Araujo Parizotto 

Matricula: 307Matrlcula: 282

Caracteristicas complementares (opcional):

Marcas e/ou links de referenda (opcional):

A juntada de orfamentos e obrigatoria.

AV. Osvstlilo Rodrigues < ahial. 1900 - l-'l»rianApaKvSr ( i:i‘SHUIF-’IO Fnoet-IO).VI27-?Oir - li-moil: cnl n crrrc.uro.lir - ">v'v.crc.<c.iiri'.hr
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Asslnado de forma digital por 
JHONATAN ALBERTO 
COSTA:05 542890911 
Dados: 2020.10.01 14:40:43-03'00'

JHONATAN ALBERTO 
COSTA:05542890911

Florianopolis, 30 de setembro de 2020

.W. Osvaklo Rodrigues Cabral. 1900 - FtoriaimpoHs/St: CEP88OI5-7I0-- fV>h«j cnl^ crcsc.nrg.hr - mvw.crcsc.org.br



Curso de Redagao Jurldica para Advogados02/10/2020

REDACAO JURIDICA PARA 

ADVOGADOS
Uma boa escrita leva em considera^ao basicamente tres aspectos: conteudo, estrutura e 
expressao. Quer saber mais? Confira nossa programagao do curso.

19, 21,23, 26, 28 e 30 de outubro de 2020 (on-line)

Programa^ao do Curso

*Vagas limitadas.

Pague com PagSeguro (https://pag.ae/7Wi7RGeQp)
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Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

Sobre o Professor

Osvaci Amaro Venancio Junior

Osvaci Anaro Venancio Junior.Mestre em Ciencia da Informagao (UFSC) G'aduado/;
Direito (Lnivaii) e em Letras/Portugues (UFSC). Autor dos livros Reda^ao ce Enenta’
Acordaos (2017) e Reda^ao Juridica sem Misterio: Guia Pratico para Cunosos (2019^^5./,^

phone=554
hllps://prolosvacij • com. br 2/12



Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

Coordenador e Organizador do Guia Pratico de Reda<;ao TJSC. Professor de cursos de 
redagao juridica para tribunals e advogados, e 
Estado de Santa Catarina.

rcu f(El

(https m A)

Programagao do Curso

COERENCIA/COESAO E EMPREGO DO GERUNDIO

OBJETIVO
Oferecer aos advogados e aos demais operadores jun'dicos ferramentas lingufsticas que 
contribuem para a coesao e para a coerencia textual e demonstrar como o mau emprego 
do gerundio pode tornar o texto jun'dico ambiguo ou ate mesmo incompreensi'vel.

POR QUE £ IMPORTANTE
Escrever com corregao e um procedimento argumentative, isto e, o uso de urn padrao de 
linguagem contribui para aumentar ou diminuir o poder persuasorio daquele que escreve.

Partindo dessa premissa e que essa parte do curso pode ajudar e muito na construgao de 
pegas juridicas argumentativas, coerentes e agradaveis de serem lidas, facilitando a 
compreensao da mensagem pelo receptor (comumente o juiz) e, o que e melhor, fazendo 
com que este compartilhe do sentido almejado pelo redator.

O tema "coerencia e coesao textual" e de extrema importancia para quern busca elaborar 
textos jun'dicos claros, na medida em que o entendimento do que vem a ser um te 
coerente e do CORRETO uso dos elementos de coesao contribui para a transmissat 
mensagens sem rufdos, desprovidas de ambiguidade e de obscuridade.

(https://api.
phone=554

https://profosvacijr.com.br 3/12

https://api
https://profosvacijr.com.br


Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

Como quem escreve bem escreve bons textos, e nao boas frases, e muito importante a 
compreensao dessas duas ferramentas linguisticas (coerencia e coesao) para o advogai 
obrigado que e a redigir cotidianamente pepas jundicas, que devem ser escritas de fofe
correta e clara, de modo a fazer com o que o leitor nao se perca nos seus enunciadc/|f ( ^Q

N° pr<^esso $

A segunda parte esta destinada ao gerundio, que e muito mal-empregado nos textos\ -$5 /
jun'dicos em gerai, sobretudo quando vem entre periodos. 0 advogado vera que o uso 
incorreto dessa "aparentemente inofensiva" forma nominal do verbo pode trazer prejui'zos 
a compreensao textual. Tenho observado nesses meus quinze anos como revisor de textos 
jun'dicos e professor de reda^ao juridica que o gerundio atua como indevido apoio 
linguistico para o redator que nao conhece outros recursos gramaticais para desenvolver o 
seu texto, dentre eles os elementos de coesao. Quando mal-utilizado, o gerundio causa 
ambiguidade, a ponto de provocar irritagao no leitor (juiz) e incompreensao textual.

Vlsto

EMPREGO DA VIRGULA E DO PONTO EVIRGULA

OBJETIVO
Demonstrar aos advogados e operadores jun'dicos em gerai o papel e a necessidade do uso 
(ou nao) da virgula para a clareza dos textos jun'dicos, bem como os casos em que o ponto 
e virgula deve ser empregado.

FOR QUE E IMPORTANTE
Responsavel pela maioria dos casos de deturpagao e de nao fluidez da mensagem, o 
emprego incorreto da virgula em pe<;as juridicas e frequente, razao pela qual se faz 
necessaria uma abordagem profunda sobre tao temeroso e mal compreendido assunto.

Quando escreve um texto juridico, o redator almeja persuadir o leitor do que esta 
escrevendo e correto, de modo que a boa escrita e elemento de persuasao/argumenta^ao. 
Assim, um texto bem-escrito, no qual os elementos da oragao estao bem definidos, nao 
cumpre apenas papel formal no ambito juridico. Pelo contrario. Um texto bem-elaborado, 
para cuja compreensao o esforgo do leitor e minimo, influencia na propria discussao do 
direito material e tende a fazer com que o destinatario, no caso o juiz, aceite com mais 
facilidade o que e por meio dele transmitido.

Nesse sentido, nao ha duvidas de que o uso correto dos sinais de pontuagao, incluindo aqui 
o ponto e virgula, ajuda a influenciar as escolhas interpretativas do magistrado, fazendo-o 
ver os fatos e os direitos em discussao sob o ponto de vista de quem escreve. Ao mesmo 
tempo em que divide as partes do discurso que nao tern relagao intima entre si, a vin 
explicita as relagoes entre essas partes, o que inevitavelmente torna o texto daro,; 
argumentative e prazeroso de ser lido. Dai a importancia do correto uso da virgula

(https://api.
Dhone=554
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Curso de Redapao Juridica para Advogados02/10/2020

Ao estudarmos a vfrgula, estudamos tambem direta ou indiretamente os termos essenciais, 
integrantes e acessorios da oragao, e os processes sintaticos de coordenapao e 
subordinapao. Assim, topicos gramaticais relevances e outrora obscuros tendem a se/ 
esclarecidos com a propria exposipao da materia, possibilitando ao advogado escrej^r -p|S o' 
textos de forma menos intuitiva e mais tecnica, sem perder a originalidade. ^ No'pt|c^,

VlStO^

GRAMATICA APLICADA A REDACAO JURIDICA

OBJETIVO
Discorrer sobre topicos gramaticais que possibilitarao ao advogado e aos demais 
operadores jun'dicos escrever textos jun'dicos mais claros e consistences.

POR QUE £ IMPORTANTE
Anteriormente no curso, a clareza foi abordada com o uso dos elementos de coesao e com 
a vfrgula. Aqui, especificamente na primeira parte, a clareza e obtida com a aplicagao de 
regras, de carater estilfstico, que proverao o texto de paralelismo sintatico e semantico, 
sem ambiguidades e redundancias, facilitando o entendimento do leitor da mensagem.

Na segunda parte o advogado tera contato com temas importantes nunca ou raramente 
abordados pelas gramaticas tradicionais ou por manuals de reda^ao juridica. Serao 
tambem transmitidas regras gramaticais, nao para simplesmente seguir o purismo das 
gramaticas normativas tradicionais, com sua terminologia rebuscada e entediante, mas 
para fazer com que o advogado perceba que o conhecimento delas realmente pode 
contribuir para a elaboragao de textos persuasives, concisos e agradaveis de serem lidos, o 
que Ihe proporcionara conhecimento diferenciado, necessario para enfrentar o mercado de 
trabalho.

REDACAO DOS PRINCIPAL CAMPOS DE PECAS 

JURIDICAS E TECNICAS DE ESCRITA DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS

OBJETIVO
Ensinar tecnicas de escrita que deixam a pega mais argumentative e corretamente 
elaborada, visando ao convencimento do julgador.

(https://api.
ohone=554POR QUE £ IMPORTANTE
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Curso de Reda?ao Juridica para Advogados

Saber endere^ar corretamente uma peti^ao inicial, enderegar um recurso de forma
02/10/2020

adequada e saber redigir, no que tange a forma, os principals campos de uma pega juridiwATAc^N 
pode ser um dos diferenciais para o convencimento do julgador. Nao e exagero. O priecreiro J:. ■
contato, as primeiras frases com que o juiz se depara na analise de uma pega podem S
fato assegurar um resultado positive para o advogado e, consequentemente, para sei\ 
cliente. E o que afirmam estudiosos do ramo da economia do pensamento e da persuas^s 
Asseveram que, em razao do que denominam de "efeito halo" e "primeiridade", o 
magistrado sente conforto cognitive ao comegar a leitura ja com um texto tecnicamente 
bem-elaborado e atraente. A primeira impressao realmente, na maioria das vezes, e a que 
fica.

5 N0 A)O

O emprego de iniciais maiusculas sem necessidade, de todo tipo de grifo, de paragrafos 
muito grandes, o uso de frases sem ritmo e sem estilo, tudo isso acarreta, ao contrario, 
tensao cognitiva no julgador, pois tende a ficar desconfortavel na cadeira enquanto le a 
pega.

Nesse aspecto, nesta parte do curso serao ensinadas ao operador juridico maneiras 
corretas de redigir as principals partes da petigao inicial e de elaborar os tftulos da 
contestagao de modo mais persuasivo. Tambem serao sanadas as duvidas do aluno no que 
tange a textos que constituem praxe juridica (estariam eles corretos?) e repassadas 
variadas tecnicas do uso da palavra (ordem na frase, preponderancia), sempre visando a 
elaboragao de pegas muito mais agradaveis de serem lidas.

Tecnicas de argumentagao simples e eficazes tambem serao apresentadas para ajudar o 
advogado na tarefa de convencimento do julgador.

METODOLOGIA

Exposigao dialogada com os participantes. Apos a exposigao do conteudo, os alunos farao 
exerefeios, os quais serao corrigidos em conjunto, o que da margem a ampla discussao. 
Todos os exercicios tern como base pegas juridicas REAIS.

INFORMACOES GERAIS

Datas do curso:
19, 21,23, 26, 28 e 30 de outubro de 2020

Horario: (https://api.
phone=554
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Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

das 9h as 12h (todos os dias)

f G+tao sInscrigoes:
de 13 de agosto a 18 de outubro de 2020 'srs3 N° P

VlstoLocal do curso:
on-line pela plataforma Zoom

Onde o curso sera realizado?

O curso sera realizado pela plataforma Zoom. O participante devera te-la instalada em seu 
computador, tablet ou celular, e criar uma conta, que e gratuita, ate o primeiro dia do 
curso.

Quando e como receberei o link para acesso a sala do 

curso no Zoom?

No primeiro dia do curso, voce recebera por e-mail o link de acesso a sala.

Quando e como receberei o material didatico (apostila)?

Voce recebera a apostila dias antes da realiza<;ao do curso, por e-mail.

O curso ficara dispomvel on-line?

Sim, por 15 dias a contar de cada aula. Mas e importante, ao fazer a inscrigao, ja reservar as 
datas e os horarios na sua agenda para nao perder nenhum minuto de conteudo ao vivo.

O curso possui certificado?

Sim, ao final do treinamento voce recebera por e-mail o certificado de participagao em PDF, 
com o numero total de boras.

©
Depoimento de quern ja fez (https://api.
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Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

INVESTIMENTO

Curso de Redagao Juridica

497,00R$

Ate 4 vezes sem juros

ou R$ 450,00 a vista, 
por transferencia bancaria

18 horas de curso

Apostila e Material Didatico

Certificado

21 dias de mentoria apos o termino do curso (penodo no qual o participante 
podera tirar qualquer duvida relacionada a redagao de suas pegas, ainda que o 

objeto da duvida nao tenha sido abordado em sala de aula)

Pague com PagSeguro (https://pag.ae/7Wi7RGeQp)
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Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

MAIS INFORMAQOES: 
(48) 99933-8727 (WhatsApp)

Envie uma mensagem

Escreva sua duvida ou sugestao que em breve retornaremos.

Nome

Email

Mensagem

l
Enviar

(https://api.
ohone=554

11/12https://profosvacijr,com.br

https://api
https://profosvacijr,com.br


Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

© Copyright 2020 - REDAgAO JURlDICA PARA ADVOGADOS. Todos os direitos reservados. Metamidia
(https://metamdia.com.br)

(https://api.
Dhone=554
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Visto
Depoimento Matheus (SP)

Depoimento Cassio (SP)

Depoimento Lilian (SP)

(https:/^api.
phone=554

hUps;//profosvacijr.coin.br 8/12



Curso de Redagao Juridica para Advogados02/10/2020

f qMo S
^N>Propsso ^

Depoimento Bruno (GO) Vlsto

Depoimento Wesley (RJ)

Depoimento Rennan (MA)

(https://api.
Dhone=554
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Consulta Regularidade do Empregador02/10/2020

Voltar

Vlsto

CAf XA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certiticado dc Regularidade 
do FGTS-CRF

Inscrigao: 28.733.282/0001-55
Razao Social^RiADORES de imagem ltda me
Enderego: RUAtom jobim 91 /sacogrande/ florianopolis/sc / 88032-760

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:27/09/2020 a 26/10/2020

Certificagao Numero: 2020092702511365509555

Informagao obtida em 02/10/2020 09:29:30

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h1tps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br


f 6 rlij s
!<0O.o O

Visto
PODER JUDICIARIO 

JUSTIvA DO TBABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRIADORES DE IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.733.282/0001-55 
Certidao n°: 25023533/2020 
Expedigao: 02/10/2020, as 09:25:08
Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que CRIADORES DE IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.733.282/0001-55, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

"id!, j * o . p r
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CRIADORES DE IMAGEM LTDA 
CNPJ: 28.733.282/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos piiblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a’d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:38:16 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 28/11/2020.
Codigo de controle da certidao: D5B2.C677.E665.5C4A 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Parecer 023/20/DIR

Em 06 de outubro de 2020.

De: Diretor Administrative e de Infraestrutura do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

Para: Comissao Permanente de Licitagao do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

Ref. DFD 2020/000085 - Inscrigdes de 06 colaboradores no curso de redagao juridica 
para advogados.

Considerando documento de formalizagao da demanda (DFD) 2020/000085 
de 30 de setembro de 2020, elaborada pelo departamento Juridico;

Considerando as justificativas da necessidade de contratagao dos 
materiais/servigos expostos no documento de formalizagao da demanda (DFD) 
2020/000085;

Considerando parecer da coordenagao do departamento de governanga e 
conformidade do CRCSC exarado em 02 de outubro de 2020, acolhendo a solicitagao no 
que diz respeito a motivagao, justificativa e a disponibilidade orgamentaria;

Delibera:

Autorizar a abertura do processo.

De providencias. Cientifiquem-se os interessados.

Assinado de forma digital por 
CLEBER DIAS:01456438913 
Dados: 2020.10.06 14:05:35 
-03'00'

CLEBER
DIAS:01456438913

Cleber Dias
Diretoria Administrativa e de Infraestrutura do CRCSC

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Floriandpolis/SC -CEP:S8015-71O 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br - wwA.crcsc.org.br

mailto:crcsc@crcsc.org.br


Email - Cleber Dias - CRCSC - Outlook06/10/2020

ENC: DFD Curso de Redaqao Jun'dica para Advogados

Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Sex, 02/10/2020 15:28

Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>

| 6 anexos (3 MB)

DFD curso redaqaojuridica.pdf: certidao fgts curso.pdf; certidao trabalhista curso.pdf; certidao uniao curso.pdf; Orcamento 
curso.pdf; Plano Anual de Contratacao -PAC_2020 (2).pdf;

Sr. Diretor

Considerando prevista respectiva contratagao nos Pianos de Trabalho e Anual de 
Contratagoes de 2020 (anexo), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;

Considerando inabilidade e impertinencia do Departamento de Governanga quanto a 
avaliagao das condigoes tecnicas em relagao as necessidades efetivas da contratagao;

Considerando planejamento da contratagao adequada as necessidades efetivas para o 
atingimento dos objetivos da Entidade;

Considerando a realizagao de procedimento administrative legal de contratagao na 
administragao piiblica;

Com proposito de agregar valor ao processo interne de contratagoes, apoiando assim a 
gestao do CRCSC.

Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao 
justificativa e disponibilidade orgamentaria.

Ato continuo, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para 
o Depto de Infraestrutura com copia ao Depto Juridico e a esta Coordenagao de Governanga.

Valor unitario proposto = R$ 497,00

Valor total proposto (06 inscrigoes) = R$ 2.982,00

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.

Plano do Trabalno - 2020
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□ XObserva^ao

DEPARTAMENTO JURlDICO: 
INSCRICAO: R$ 2.000,00 
DlARIAS; R$ 1.250.00 
PASSAGENS:R$ 2.125,00 
HOSPEDAGEM: R$ 1.125,00

sso X)O o
Visto

DEPARTAMENTO DE COMUNIQACAO E TECNOLOGIA DA IN FOR MACAO
INSCRIQS.O:R$ 2.000,00
DlARIAS: R$ 1.250,00
PASSAGENS:R$ 2.125,00
HOSPEDAGEM: R$ 1.125,00

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL:
INSCRigAO:R$ 2000,00
DlARIAS: R$ 1.250,00
PASSAGENS: R$ 2.125,00
HOSPEDAGEM: R$ 1.125,00

m

DEPARTAMENTO DE LICITAQOES, CONTRATOS E LOGISTICA:
INSCRICAO: R$ 6.000,00
DlARIAS R$ 1.250,00
PASSAGENS: R$ 2.125.00
HOSPEDAGEM: R$ 1.125.00

DEPARTAMENTO DE GOVERNANQA E CONFORMIDADE:
INSCRICAO: R$ 4.000,00
DlARIAS: R$ 1.250,00
PASSAGENS: R$ 2.125.00
HOSPEDAGEM: R$ 1,125.00

V

Atenciosamente.

Martinho Nunes Santana Neto
Coordenador de Governanga e Confomiidade 
Contador CRCSC 021513/0 
+55 (48) 3027-7022 
coordenador.aovernanca@crcsc.orq.br 
| htlD:i/www.crcsc.org.br 

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral. 1900 Centro - Florianbpolis - SC - CEP: 88015-710

CRCSC
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Conectando Pas so as. Fortalecendo a PritfissHo!’i

De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Enviado: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 09:36
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Assunto: DFD Curso de Redatjao Juridica para Advogados

Vlartinho bom dia,

Seguem DFD, orgamento e certidoes referentes ao protocolo n5 2020/000085

Atenciosamente,

Pamela Duart Araujo Parizotto
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Auxiliar Administrativo 
+55 (48) 3027-7003
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De: Comissao Permanente de Licitagdes 
Para: Presidente

Florianopolis, 07 de outubro de 2020

Assunto: INSCRigAO DE 6 COLABORADORES NO CURSO DE REDAQAO 
JURIDICA PARA ADVOGADOS

Senhor diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,

Conforme solicitagao do Departamento de Infraestrutrua, analisada pelo 
Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa, em razao da presente demanda 
enquadrar-se no inciso II do art. 25 e inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/93, informamos que 
a contratagao deve se dar nesses termos.

Importante observarmos o inciso II do artigo 25 da Lei 8666/93, que estabelece que 
os servigos tecnicos enumerados no Art. 13 da mesma lei e seus incisos sao casos de 
licitagao inexigivel:

Art.25. E inexigivel a licitagao quando houver 
inviabilidade de competigao, em especial:
(...)
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados 
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notoria especializagao, 
vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 
divulgagao;

Ao analisarmos o Art. 13 do regulamento supracitado e possivel aferir quais os 
servigos tecnicos contemplados pelo dispositive:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos 
tecnicos profissionais especializados os trabalhos 
relatives a:
(...)
VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; (grifo 
nosso)

Logo, de acordo com o Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93 em conjunto com o Art. 13, inciso 
VI, a participagao em eventos de capacitagao de pessoal, por enquadrar-se na hipdtese 
suscitada, e caso de licitagao inexigivel.

Entendimento similar tern o Tribunal de Contas da Uniao, em parecer emanado na 
Decisao 439/98, cuja fundamentagao permite inferir o ample cabimento da inexigibilidade para 
contratagao de treinamento e aperfeigoamento de pessoal. Transcreve-se, por oportuno, para 
melhor compreensao do tema, voto do Ministro Relator, Adhemar Paladini Ghisi:

\v. Osvaldo lludriguw Cabral. IVfld • FI(irianiipoHs.S< «\l\ 76 ( I I* 8N0I5-7I0 - Fnm: (4H) .lOZ'-Tflo? - E-mail: cplftf crcsc.org.hr - wwtv.crcse.org.hr
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3. E notoriamente sabido que na maioria das vezes, no 
caso concreto, e dificil estabelecer padroes adequados 
de competigao para escolher isentamente entre 
diferentes professores ou cursos, tornando-se 
complicado comparar o talento e a capacidade didatica 
dos diversos mestres. (...)
... as contratagoes de professores, conferencistas ou 
instrulores para ministrar cursos de treinamento ou 
aperfeigoamento de pessoal, bem como a inscrigao de 
servidores para participagao de cursos abertos a 
terceiros, enquadram-se na hipotese de inexigibilidade de 
licitagao prevista no inciso II do art. 25, combinado com o 
inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/93. (Sem grifos no 
original).

Sobre a conceituagao do que sejam cursos abertos ou fechados, a fundamentagao 
da Orientagao Normativa n° 18 da Advocacia-Geral da Uniao e clara:

“Parece pertinente, ainda, distinguir os denominados 
cursos abertos dos fechados. Os cursos abertos sao 
aqueles que permitem a participagao de quaisquer 
interessados, sendo fixados e programados pelo seu 
realizador. Sao, portanto, acessiveis a qualquer pessoa 
interessada na sua proposta. Os cursos fechados sao 
voltados para grupos certos e determinados de 
individuos, eiaborados de acordo com metodologia e 
horarios previamente fixadas pelo contratante. De 
conseguinte, nao sao acessiveis a qualquer interessado, 
mas apenas aquelas integrantes do quadro de quern os 
contrata.”

A materia atinente a participagao de servidor em cursos externos, sejam abertos 
ou fechados ja foi analisada pelo Tribunal de Contas da Uniao (Acordao n° 439/1998), que 
entendeu:

“22. Existem, portanto, limitagoes a aplicabilidade do art. 
25 da Lei n° 8.666/93 ao treinamento de servidores. Os 
cursos mais basicos e convencionais nao devem ser 
contratados com inexigibilidade de licitagao, pois, no 
caso, a diferenga entre os servigos prestados por urn ou 
outro licitante tende a ser minima, sem prejuizo do 
objetivo do treinamento.

(...)

46. Os cursos abertos para os quais nao cabe licitagao 
sao aqueles inusitados, quer por nao haver previsao de 
sua repetigao, quer pela indiscutivel notoriedade do 
instrutor, ou ainda aqueles oferecidos por uma unica

\v. OtvaMi) Kodrignrt Cahrgi. IW-HorianopolisiSC - C.P. 76-CEP KS015-7HI - t im- (48)3027-70117- E-mail: cpl'ucrcsc.org.lir - v"v".a-csc.org.hr
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empresa. Em todos os casos o texto da Lei e 
suficientemente ciaro: ha inviabilidade de competigao.

0 CURSO DE REDAQAO JURIDICA PARA ADVOGADOS, classiflcado como 
curso aberto - nao sendo sua participagao limitada ao CRCSC-, visa oferecer aos 
advogados e aos demais operadores juridicos ferramentas linguisticas que contribuem 
para a coesao e para a coerencia textual e demonstrar como o mau emprego do gerundio 
pode tornar o texto juridico ambiguo ou ate mesmo incompreensivel.

O Curso sera realizado on-line pela plataforma Zoom, nos dias 19, 21,23, 26, 28 e 
30 de outubro de 2020 e sera ministrado pelo professor Osvaci Amaro Venancio Junior. 
Mestre em Ciencia da Informagao (UFSC). Graduado em Direito (Univali) e em 
Letras/Portugues (UFSC). Autor dos livros Redagao de Ementas de Acordaos (2017) e 
Redagao Jun'dica sem Misterio: Guia Pratico para Curiosos (2019). Coordenador e 
Organizador do Guia Pratico de Redagao TJSC. Professor de cursos de redagao jun'dica 
para tribunais e advogados, e na Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa 
Catarina.

Cabe ainda salientar que a doutrina e pacifica no sentido de que nao se licitam 
coisas comprovadamente desiguais. Lucia Valle Figueiredo em seu parecer intitulado 
"Notoria Especializagao" (Revista do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, numero 
44, 2° semestre de 1978, pag. 25/32) ressalta:

(...) no memento em que se passa a confrontar coisas que 
nao sao cotejaveis, a comparagao se torna impossivel, 
nao havendo possibilidade de se falar em afronta ao 
principio da isonomia nesses casos, pois so se pode falar 
em isonomia na medida em que se comparam coisas 
cotejaveis. Outro ponto que toma a licitagao inviavel diz 
respeito ao fato de que ha que se ter criterios objetivos 
para realizar uma licitagao, (...)

Desta forma e possivel concluir que a participagao em eventos voltados para area 
de atuagao dos servidores da Administragao deve ser realizada de forma direta, por 
inexigibilidade de licitagao fundada no art. 25, Inciso II.

Cumpre observar a INSTRUQAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, 
a qual dispoe sobre o procedimento administrative para a realizagao de pesquisa de 
pregos para a aquisigao de bens e contratagao de servigos em geral.

Ainda, importante se utilizar da inteligencia do inciso II, art. 7°, da IN 73/2020, 
transcrito abaixo:

Art. 7° Os processes de inexigibilidade de licitagao 
deverao ser instruidos com a devida justificativa de que o 
prego ofertado a administragao e condizente com o 
praticado pelo mercado, em especial por meio de:

Av. Osvaldo Knclrigms Cabral. 1900 - Pli>riandpolis-S< < .1'. 70 CFIF’ 8X015-710 - f nne (48) 5027-7007 lii-maii: cplfffcrcsc.org.hr - w>vw.crcsc.nrg.hr



CRCSC
<ONsn k> ae aoHAi m cokua daqf 

M.SAW»C*IA«NA

(...)

II - tabelas de preijos vigentes divulgadas pela futura 
contratada em sitios eletronicos especializados ou de 
dommio ample, contendo data e hora de acesso.

Nessa esteira, seguem anexos, documentos comprobatorios, extraido do site do 
https://profosvacijr.com.br/, com os valores do referido curso, a fim de comprovar que o 
valor cobrado da Administrapao contratante e equivalente ao praticado pelo contrato em 
ajustes firmados com outros contratantes.

Ainda, pelo fato de a contratapao ser fundamentada no art. 25 da Lei 8666/93, e, 
em atendimento a doutrina ja apresentada, a qual reza que “nao se licitam coisas 
comprovadamente desiguais", o presente processo sera instruido apenas com urn 
orpamento, em funpao da impossibilidade de comparapao objetiva, e a critica de prepos 
deve ser a avaliapao da mesma contratapao por outras instituipoes.

Vale destacar a possibilidade de pagamento antecipado em cursos e eventos, pois 
esta e forma mais usual no mercado, cabendo Administrapao, ao adotar esse 
procedimento, atentar para os demais requisites arrolados na ON/AGU 37/2017, conforme 
segue:

A antecipapao de pagamento somente deve ser admitida em 
situapoes excepcionais, devidamente justificada pela 
administrapao, demonstrando-se existencia de interesse 
publico, observados os seguintes criterios:

1) represente condipao sem a qual nao seja possivel obter 
bem ou assegurar prestapao do servipo, ou propicie 
sensivel economia de recursos; [...]

Sendo assim 
INEXIGIBILIDADE, nos termos acima citados.

solicitamos autorizapao para abertura de processo de

___________________
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitapao
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DESPACHO

Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa, 
somado ao comunicado do Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes, referente 
a INSCRIQAO DE 6 COLABORADORES NO CURSO DE REDAQAO JURIDICA PARA 
ADVOGADOS; AUTORIZO abertura de Processo Administrative de INEXIGIBILIDADE nos 
termos do inciso II do art. 25 da Lei 8.666/93.

Florianopolis, 07 de outubro de 2020.

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2020 - INEXIGIBILIDADE 11/2020

Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessaries, que nesta data autuei o 
presente Processo de INEXIGIBILIDADE de licitagao n° 11/2020, conforme autorizagao do 
diretorde Administragao e Infraestrutura do CRCSC.

Florianopolis, 07 de outubro de 2020.

0
Z*-

-'l.CApV
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Da: Comissao Permanente de Licitagao 
Para: Departamento de Contabilidade

PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2020 - INEXIGIBILIDADE 11/2020

Senhor Contactor

Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento de 
Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e Infraestrutura do 
CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.

Objeto: INSCRIQAO DE 6 COLABORADORES NO CURSO DE REDAQAO JURIDICA PARA 
ADVOGADOS

VALOR
INDIVIDUAL classificacAoEMPRESA VALOR TOTAL

CRIADORES DE IMAGEM 
LTD A ME R$ 470,00 R$ 2.820,00

Florianopolis, 07 de outubro de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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Sistema de Controle Orgamentario

NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

ita : 14.10.2020 
12:37ra :

Q N°O o
Vlsto

Ano do Exercicio Data da ReservaNumero da Reserva

2020 07.10.2020409

Descrigao da Conta Projeto SubProjetoConta de Despesa

SELEQAO. treinamento e 
ORG/APUCACAO DE EXAMES 5005-CAPACITAQAO E6.3.1.3.02.01.011

Historico da Reserva

DESPESA COM INSCRIQAO DOS FUNCIONARIOS JHONATAN ALBERTO, PAMELA PARIZOTTO, JOAO GABRIEL, EDUARDO SANTOS 
OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO VIVIANI E BIANCA PACHECO NO CURSO DE REDAQAO JURiDICA PARA ADVOGADOS.

Andamento da Reserva

ValorData Operagao

07.10.2020
14.10.2020

Valor Inicial 
Reforgo

2.820.00
162.00

Valor Atual da Reserva 2.982.00

Valor Atual por Extenso

Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reals

Dotagao Atualizada Reservas Acumuladas Valor Suplementado Valor Atual da Reserva Saldo Atual

58.000,00 9.605,28 162,00 2.982,00 45.574,72

07 de Outubro de 2020

4'-Go,
RUBIA ALBERS MAGALHAES 

Prosidcnte do CRCSC
CLEBER DIAS

Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC
HERMELINDO JUNIOR SOARES 

Contador CRCSC 033374/0

Esfe documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES. CLEBER DIAS e RUBIA ALBERS MAGALHAES. 
Para veriflear a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificagao em
https:,7cadas1ro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumemo_Codigo.aspx e informe o cddigo GN2T-CEKV-HR99-863V



verificaqAo das
ASSINATURAS

O NO pr
OCodigo para verificagao: GN2T-CEKV-HR99-863V

Vlsto

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (horario 

de Brasilia):

>/ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF 048.189.559-06) em 14/10/2020 12:38

V CLEBER DIAS (CPF 014.564.389-13) em 14/10/2020 12:56

>/ RUBIA ALBERS MAGALHAES (CPF 503.471.369-15) em 14/10/2020 16:48

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificagao em 

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o 
codigo acima ou acesse o link abaixo:

https://cadastro2.crcsc.org. br/spw/assinaturadigitalA/alidarDocumentoExterno.aspx?codigo=GN2T-CEKV-HR99-863V

https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx
https://cadastro2.crcsc.org
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PORT ARIA CRCSC N,» 020. DE 09 DE DE

o# imgrmm da Comlssflo de
Uetittfa* do CRCSC para o ano da 2020

A PRESIDENTE DO CONSEtHO 
SANTA CATARINA, ms u*o <te sub«

BE CONTABIUOADf OE
la&ait e raflmwtaia,

RESOLVE;

Art. t* Designer m empregados Pamela fXiart Arau|o Pamoito. maBiatla 
307, Jhonetsri Altwrio Coele. maWcula 264 e Irene Buenos <Jo» Reis, matriaila 80, #<» a 
PmskJSncta da prlmeitB. para aompcr a ConussSo da LlclIatOes da CRCSC.

Art r Nb
m«riciil« 264, ««*umlrrt aa ftmgOM de Proeidenle d«

Art 3* Designer as funcionSncm Eduardo Sanloe OSvwra, matrlcula 282 # 
l eandro Plnhelro, matrlcula 236 coma suptentes.

Ait. 4“ Os trabalho* reaNzados am 
mmDbros da Camitslks, designado pelo Presldenie

Art. 5” Compete A
a tua alteragflo on cancelamento. o

da Presldenie da Comlssao, Jhonabm Alberto Costa,

seifto porwm

a
• jutgamenio das

Art «* Eels port aria 
31 de dezembro de 2020, podemto 
Prrnmm do CRCSC, Wdwm*

am vigm * partr tend® vigAnca ate 
a qimkfuer tempo pelaou
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PORTARIA CRCSC N° 079, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Estabelece limites e instancias de 
governanga para a contratagao e 
pagamento de bens e servigos e de gastos 
com diarias e passagens no ambito do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e regimentals,

Considerando que a entidade compete estruturar-se internamente no 
sentido de melhor atender as finalidades para as quais foi criada;

Considerando o disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei n.°
9.784/99;

Considerando as atribuigoes do Presidents em autorizar os pagamentos, 
movimentar contas bancarias, assinar cheques e demais documentos de credito emitidos 
pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato 
proprio, bem como em delegar competencias e atribuigoes, definindo e estabelecendo a 
corresponsabilidade de gestao, fixadas no Regimento Interne do Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina;

Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e 
instancias de governanga para autorizar a contratagao e pagamento de bens e servigos, 
bem como autorizar a realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os limites e instancias de governanga para aprovagao 
de atos que geram despesas com a contratagao e/ou pagamento de bens e servigos e a 
realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade 
de Santa Catarina.

Art. 2° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:

RESPONSAVEL
SUBSTITUTODESPESA RESPONSAVELVALOR

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Aprovar o Termo de 
Referencia / Projeto 

Basico
Qualquer Valor

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Autorizar o Pedido de 
Contratagao nos casos 
de registro de pregos

Presidente do 
CRCSCQualquer Valor

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florian6po!is/SC - CEP88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Autorizar o termo de 
abertura de processo de 

licitagao para 
contratagao de bens e 

servigos

Ate RS 17.600,00

Vice-presidente de 
Administragao e 

 Finangas

Acima de R$ 
17.600,00

Presidente do 
CRCSC

Ate R$ 17.600,00 
para Servigos e 
Compras e ate 

R$ 33.000,00 para 
Obras e Servigos 

de Engenharia

Ratificar a dispensa de 
licitagao (incisos I e II do 
art. 24 da Lei 8666/93)

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Ratificar a dispensa de 
licitagao (demais 

situagoes do art. 24 da 
Lei 8666/93)

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Ate R$ 17.600,00
Ratificar a inexigibilidade 

de licitagao Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Acima de R$ 
17.600.00

Presidente do 
CRCSC

Homologar/revogar/ 
anular licitagoes

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas. Em sua 
ausencia, Diretor 
designado pelo 
Presidente do 

CRCSC

Presidente do 
CRCSCQualquer valorDecidir recurso 

administrative das 
licitagoes

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSC

Ratificar adesao a Ata de 
Registro de Pregos Qualquer valor

Diretor de 
Administragao e 
Infraestrutura ou 

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Assinar contratos de 
aprendizagem e termos 

de estagio

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas
Qualquer valor

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Ate RS 17.600,00

Vice-presidente 
Institucional e de 
Relagao com os 

Profissionais

Assinar contratos 
administrativos ou a 

prorrogagao e rescisao 
de contratos em vigor e 

Atas de Registro de 
Pregos

De R$ 17.600,00 Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas
Ate

RS 1.430.000,00

Presidente do 
CRCSC

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Acima de 
R$ 1.430.000,00

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Aprovar o Pedido de 
Renovagao Contratual Ate R$ 17.600,00

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 -Centro- Florianopolis/SC - OK88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Vice-presidente de 
Administrapao e 

Finanpas

Acima de 
RS 17.600,00

Presidente do 
CRCSC

Vice-presidente de 
Administrapao e 

Financas

Autorizar a concessao de 
diarias e passagens em 

viagens

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Autorizar o pagamento 
por meio do formulario 
Ordem de Pagamento

Diretor de 
Administrapao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administrapao e 

Finanpas

Autorizar a remessa de 
recurso para o exterior

Presidente do 
CRCSCQualquer valor

Vice-presidente de 
Administrapao e 

Finanpas

Presidente do 
CRCSCAutorizar a ordem de 

debito no sistema 
bancario

Qualquer valor
Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional

Diretor de 
Administrapao e 

Infraestrutura
Vice-presidente de 

Administrapao e 
Finanpas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro.

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administrapao e 
Infraestrutura e o 

Coordenador 
Contabil-financeiro

Autorizar as Notas de 
Reservas Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administrapao e 
Finanpas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro.

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administrapao e 
Infraestrutura e 
Coordenador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Assinar Notas de 
Empenho Qualquer valor

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com a Profissional

Autorizar remanejamento 
orpamentario entre 

projetos

Diretor de 
Administrapao e 

Infraestrutura
Qualquer valor

Vice-presidente de 
Administrapao e 
Finanpas, Diretor 
Institucional e de 

Relacionamento com 
o Profissional e 

Contador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Presidente do 
CRCSC, Diretor de 

Administrapao e 
Infraestrutura e 
Coordenador do 
Departamento 

Contabil-Financeiro

Demonstrapoes 
Contabeis e Notas 

Explicativas
Qualquer valor

Diretor Institucional e 
de Relacionamento 
com o Profissional e 

Contador do 
Departamento

Diretor de 
Administrapao e 
Infraestrutura e 
Coordenador 

Contabil-financeiro

Aprovar a folha de 
pagamentos dos 

funcionarios
Qualquer valor

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro- Rorianopolis/SC -CER 88015-710 
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Contabii-financeiro

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Reiacionamento 
com o Profissional

Margem Consignavel dos 
Funcionarios Qualquer valor

Valor limite por 
suprido

estabelecido em 
Portaria

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Reiacionamento 
com o Profissional

Aprovagao suprimento 
de fundos

Vice-presidente de 
Administragao e 

Finangas

Presidente do 
CRCSCNotificagao extrajudicial

Diretor de 
Administragao e 

Infraestrutura

Diretor Institucional e 
de Reiacionamento 
com o Profissional

Atestado de Capacidade 
Tecnica Qualquer valor

Assinar os oficios aos 
interessados em 

processes 
administrativos de 
Fiscalizagao que 

solicitarem sustentagao, 
a fim de cientifica-los da 

data e horario das 
sessoes de julgamento e 

demais providencias

Vice-Presidente de 
Fiscalizagao, £tica e 

Disciplina e, na 
ausencia

Coordenador(a) de 
Fiscalizagao

Contador(a) da 
Fiscalizagao ou dos 

demais
departamentos, 

exceto os lotados na 
Coordenadoria de 

Governanga e 
Conformidade

Analisar as 
demonstragoes 

contabeis das empresas 
licitantes

Coordenador(a) de 
FiscalizagaoQualquer valor

Art. 3° Em todos os documentos que dao suporte a despesa deve constar, 
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificagao da pessoa (nome e cargo) 
que esta autorizando.

Art. 4° O presidente, Vice-presidente ou funcionario nao pode aprovar as 
despesas emitidas em seu nome.

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Cenlro- Floriandpolis/SC-CER88015-710 
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Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tera sua

validade ate dia 31/12/2021.

Art. 6° Fica revogada a Portaria CRCSC n.° 087, de 09 de agosto de 2019.

Assinado de forma digital por RUBIA 
ALBERS MAGALHAES:50347136915 
Dados: 2020.07.06 18:36:52 -03'00'

Contadora Rubia Albers Magalhaes 
Presidente

RUBIA ALBERS 

MAGALHAES:50347136915

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Cenlro- Florianopolis/SC -CB?88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 

crcsc@crcsc.org.br — www.crcsc.org.br

mailto:crcsc@crcsc.org.br
http://www.crcsc.org.br


\pTAf,

r 3^ o
FIs n
V'fLjX

5

N" Pro32p°
Visto

COJyi'O Of COKTASlSMXir

Da: Comissao Permanente de Licitagao 
Para: Depto. Juridico CRCSC

PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2020 - INEXIGIBILIDADE 11/2020

Assunto: Parecer Juridico.

Senhor Assessor Juridico

Encaminhamos o Processo Administrative 67/2020, tipo Inexigibilidade de Licitapao 
n° 11/2020, que tem por objeto a INSCRigAO DE 6 COLABORADORES NO CURSO DE 
REDAQAO JURiDICA PARA ADVOGADOS, a fim de que seja emitido o competente parecer 
sobre o referido processo, nos termos do inciso II do art. 25, da Lei 8.666/93.

Florianopolis. 08 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

>
)

PAMELA QUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitapao

Ay . OsYaldo RodiigiH"* Cabral. 190b Hurianltpblh./S* ( ,P, -CfciP KK0I5-7I0- IVmi: (48) 3027-7007 - f -mail: cnlrr cicsc.orti.br - wvvw.crc.sc.oru.hr
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Vlsto

Florianopolis, 09 dc outubro dc 2020

De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Pennanente de Licitagao

REF.: Parecer Proccsso Licitatorio N0. 67/2020 
inexigibilidade de LicitaQao N° 11/2020

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer 
relative ao processo em epigrafe. cujo objeto e a “INSCRK^AO DE 6 (SEIS) 
COLABORADORF.S NO CURSO DE REDAC’AO JURIDICA PARA ADVOGADOS”.

Importantc salientar que o exame dos autos proccssuais sc 
rcstringc aos sens aspcctos juridico-fonnais, cxcluidos, portanto, aqucles dc natureza tecnica 
e aqueles relatives a finalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da Administra^ao 
e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui e a de que o a 
autoridade competente age em adequa^ao as necessidades da Administragao e as atribui9oes 
conferidas legalmcnte a este entc autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultive 
opinar EXCLUSIVAMEINTE sobre a fonna dc contratagao a scr utilizada pcla 
Administrate. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a finalidade do ato 
administrative, em favor do qual ha presuntpao de legitimidade/legalidade.

No que tange a forma, a contrata^ao pode ser realizada per 
inexigibilidade dc licitagao, nos tennos previstos pelo art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.

Enfim, ratifica-se, no que couber, os argumentos utilizados no 
documento de solicita^ao dc abertura deste processo, claborado pcla Prcsidentc da Comissao 
Permanente de Licitagao desta Casa, de mode a evitar tautologia.

Do exposto, com as consideragdes/retificagbes formuladas 
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.

E o parecer.

Assinado de forma 
digital por JOAO 
GABRIEL CARDOSO 
DE MELLO 
Dados: 2020.10.09 
16:27:54-OB'OO'

Joao Gabriel Cardoso <Ji(l)lAl0
Advogado ----------

OAB/SC 38.53ĜABRIEL 

CARDOSO 

DE MELLO

Rua Osvaldo Rodngues Cabral, 1900 -Centro- Flonanopolis/SC - CEP:88015-710 
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008 
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Visto

PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2020 - INEXIGIBILIDADE 11/2020

ATO DE INEXIGIBILIDADE

Objeto: INSCRIQAO DE 06 COLABORADORES NO CURSO DE REDAQAO JURIDICA 

PARA ADVOGADOS

Conforme autorizagao do Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC e 

de conformidade com o Parecer Juridico, a comissao permanente de licitapao conclui 

que a contratapao dos servigos, atraves da empresa CRIADORES DE IMAGEM LIDA, 
CNPJ: 28.733.282/0001-55, no valor de R$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e 

dois reais), possui fundamentagao legal, constante do art. 25 da Lei Federal 8666/93, 

assim, ficando inexigivel.

Criterios de Publicidade do Ato:

Publicagao ratificagao (DOU): Mirando o principio da economicidade, observados os 
custos de contratagao do objeto e publicagao no DOU, a publicagao esta dispensada 
(conforme acordao 1336/2006, plenario, relator ministro Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/06).

Publicagao do contrato (DOU): Nao se Aplica.

Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.

Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.

Florianopolis, 09 de outubro de 2020.

SL
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

A'. O^valdo Rodrigues < abral. 1900 - Floriaudpolis/SC - ( l\ 7(. - ( |_P 88015-71(1- 1 one (48)3027-7007 - J -mail: cnl r/ ercsc.oriz.hr - www.ercsc.org.ln-
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Visto

ACORDAO N° 1336/2006 -TCU-PLENARIO

1. Processo n.° TC - 019.967/2005-4.
2. Grupo II - Classe: VII - Representap§o.
3. Interessada: Secretaria de Material, Patrimonio e Comunicapao Administrativa - 

SEMAT/TCU
4 Orgao: Tribunal de Contas da Uniao
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar.
5.1. Revisor: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministerio Publico: nao atuou.
7. Unidade Tecnica: Conjur.
8. Advogado constituido nos autos: nao consta.

9. Acordao:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representapao da Secretaria de Material, 

Patrimbnio e Comunicapao Administrativa do TCU- SEMAT, contestando orientapao da 
Secretaria de Controle Interne do TCU - SECOI, Secoi Comunica n° 6/2005, no sentido de que “a 
eficacia dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao a que se refere o art. 26 da Lei n° 
8.666/93 (art. 24, incises III a XXIV e art. 25 da Lei n. 8.666/93). independentemente do valor do 
objeto. esta condicionada a sua publicagao na Imprensa oficiaf'.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao, reunidos em Sessao Plenaria,
em:

9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, conhecer da presente representapao, para, no 
merito, considera-la procedente;

9.2. determinar a Secretaria de Controle Interne do TCU que reformule o “SECOI Comunica 
n° 06/2005", dando-lhe a seguinte redapao: “a eficacia dos atos de dispensa e inexigibilidade de 
licitapao a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, incisos III a XXIV, e art. 25 da Lei 
8.666/93), esta condicionada a sua publicapao na imprensa oficial, salvo se, em observancia ao 
principio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos arts. 
24, I e II, da Lei 8.666/93".

10. Ata n° 31/2006 -Plenario
11. Data da Sessao: 2/8/2006 - Ordinaria
12. Codigo eletronico para localizapao na pbgina do TCU na Internet: AC-1336-31/06-P
13. Especificapao do quorum:
13.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Marcos Vinicios Vilapa, Valmir 

Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar (Relator), Benjamin 
Zymler e Augusto Nardes.

13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Auditor presente: Marcos Bemquerer Costa.

ADYLSON MOTTA 
Presidente

UBIRATAN AGUIAR 
Relator

Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral

Fonte:
https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?grupoPesquisa=JURISPRUDENCIA&textoPesqui 
sa=PROC:1996720054

\v. Osvaldo Rodrigues C aliral. V9fMl- ! h>ri:iHojH>!i'/S( -1 l‘. 76 - ( i.P 880;5.7- lome C-Jft) 3027-7007 K-imiii: cnl',4crcsc.org.l>r - www.ercsc.org.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2020 - INEXIGIBILIDADE 11/2020

DESPACHO

Ratifico o ato da Comissao Permanente de Licitagao, que inexigiu licitagao com 
fundamento no art. 25, da Lei 8.666/93, para a contratagao da empresa, CRIADORES 
DE IMAGEM LTDA, CNPJ: 28.733.282/0001-55, para INSCRIQAO DE 06 
COLABORADORES NO CURSO DE REDAQAO JURIDICA PARA ADVOGADOS, no 
valor total de R$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais), para atender o 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, face ao disposto no art. 26 da 
Lei n° 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 13 de novembro de 2019.

t\

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Vv. Osrahlv Rwlriaiics ( aliral, 19110 - I loriiiii<>|inlis/S( - C.P. 76-fEP .S»II15-7HI - Fone (4S) 3027-71)07 - K-mail: cnlVurcso.org.br - h'"'.trcsc.oii-.hr



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC 
Sistema de Controle Orgamentario

NOTA DE EMPENHO

14.10.2020
12:33

Processo N°. Reserva ExercicioN0 Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho

ORDINARIO PA67INE11/20 409 2020421 14.10.2020

Conta de Despesa Descrigao da Conta Projeto SubProjeto

SELECAO. TREINAMENTO E 
ORG/APLICACAO DE EXAMES 5005 - CAPACITAgAO E 

DESENVOLVIMENTO DE
6.3.1.3.02.01.011

Niimero do Evento Descrigao do Evento

CONTRATAQAO DE SERVIQOS DE SELEgAO. TREINAMENTO E ORIENTAgAO PROFIS.1136

Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal )

NiimeroModalidade Complemento Niim. Controle

Inexigibilidade 11/20 0

Favorecido

CNPJ / CPF : 28.733.282/0001-55 
SACO GRANDE

Nome
Enderego
CEP
Banco

CRIADORES DE IMAGEM LTDA 
RUA TOM JOBIM. 91 
88032-760

Bairro
Cidade : FLORIANOPOLIS 
Agenda

UF SC
Conta

Historico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitario Valor Total Empenhado

DESPESA COM INSCRigAO DOS FUNCIONARIOS JHONATAN ALBERTO, PAMELA PARIZOTTO. 
JOAO GABRIEL. EDUARDO SANTOS OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO VIVIANI E BIANCA PACHECO NO 
CURSO DE REDApAO JURlDICA PARA ADVOGADOS. 1 2.982.00 2.982.00

Valor por Extenso

Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reals

Dotagao Orgamentaria Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

58.000.00 6.707,28 2.982.00 48.310,72

14 de Outubro de 2020

RUBIA ALBERS MAGALHAES 
Presidents do CRCSC

CLEBER DIAS
Dirctor Adm o de Infraestrutura do CRCSC

HERMELINDO JUNIOR SOARES 
Contador CRCSC 033374/0

Este documento foi assinado digitalmente por HERMELINDO JUNIOR SOARES. CLEBER DIAS e RUBIA ALBERS MAGALHAES. 
Para veriflcar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verilicagao em
https://cadaslro2.crcsc.org.br/spw/assinaluradigi1al/ValidarDocumento Codigo.aspx e informs o cbdigo 75ZR-9863-UFMY-P4XM

https://cadaslro2.crcsc.org.br/spw/assinaluradigi1al/ValidarDocumento
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FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS

inct-L.Modalidade : ^ v~ ■ k v.-'. \-y.

Processo n°: C' A Ano: -^OolD

Inexigibilidade n°:__

Fundamentagao: Art.
Fornecedor: ( ^TlVV

ii

Ji Ano >0'^Uj

a2<r Inciso:

I

S N EP NA
Sim Em parte Nao se aplicaNao

Questoes relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na 
instrugao do processo de contratagao.

Responsavel S/N/EP 
oil NA

Pagina

Ha solicitagao do material ou servigo, com descrigao clara do objeto? (Lei n° 
8.666/1993, art. 14)______________________________________________________

jKk Ha nos autos pesquisa de mercado c/ urn minimo de 3 orgamentos e ou
demonstragao de limitagao de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados 
(TCU: Acordao n° 43/2002) inviabilizando a obtengao dos 3 orgamentos, ou utilizagao 
de outro parametro da IN SLTI 05/2014.

Solicitante1.
01-02,

Solicitante/Seto 
r de Compras a

vtHE3. Ha no processo prova de regularidade fiscal? (Lei n0 8.666/1993, art. 29)___________
4. Ha analise da controladoria sobre a necessidade do objeto, bem como indicagao de 

recursos orgamentarios? (Lei n° 8.666/1993, art. 14)

Compras
controladoria s w5. Ha despacho da diretoria ratificando parecer da controladoria?

6. Ha pedido de autorizagao para abertura do processo administrative para a autoridade 
competente? (Lei n° 8.666/1993, art. 38) 

diretoria
Compras -5
Diretoria >267. Ha autorizagao da autoridade competente permitindo o inicio do processo de 

contratagao? (Lei n° 8.666/1993, art. 38) s
Compras8. 0 processo de contratagao foi iniciado com a abertura de processo administrative 

devidamente autuado, protocolado e numerado? (Lei n° 8.666/1993, art. 38) 5
9 Ha nos autos o pedido da nota de reserva orgamentaria a contabilidade? (Lei n° 

8.666/1993, art. 38)
Compras s

10. Ha nos autos a nota de reserva orgamentaria? (Lei n° 8.666/1993, art. 38)__________
11. Ha nos autos autorizagao para prosseguimento da contabilidade e vice-presidencia

de ADM, e Finangas?

Contab.
Conta.A/ice- 
Pres. Adm.

^^2. Ha nos autos ato de designagao da comissao de licitagao? (Lei n° 8.666/1993, art.

13. A minuta do contrato esta no processo de contratagao?

Compras
3*38)

ADM ■A
14. 0 preambulo da minuta de contrato contem:

a. A indicagao dos nomes das partes e de sens representantes? Compras
b. O ato que autorizou a sua lavratura? Compras
c. O numero do processo da dispensa? Compras
d. A sujeigao dos contratantes as normas pertinentes e as suas clausulas? Compras

«15. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):
a. 0 objeto da contratagao e seus elementos caracteristicos? Compras
b. A vinculagao ao ato de declaragao da dispensa da licitagao e a proposta feita pelo 

interessado (art. 54, §2°,. Lei 8666/93)? 
Compras

c. O regime de execugao ou a forma de fornecimento? Compras
Comprasd. O prego unitario e global?

e. As condigoes de pagamento? Compras
f. Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagao? Compras

-g. A data de inicio e de conclusao da sua execugao ou da entrega do objeto? Compras
h. O prazo e condigoes para recebimento definitivo do objeto? Compras
i. Os direitos das partes? Compras
j.As responsabilidades das partes? Compras
k. Sendo cabivel, a garantia oferecida? Compras
I. As penalidades cabiveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, 

garantida a previa defesa?
Compras

OstaMo Rodrigues ( nbral, 19**0 nomndnolK'SC - r.f*. 7<» - rKI* .S8015-7M - l one (48) 3027-7007 1 -mail: enltf crcsc.ora.br - www.crcsc.org.hr
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m. Os valores das multas (e recomendave! haver um percentual sobre a parcela 
inadimplida)?

Compras

n. A vigencia do contrato e, caso necessario, a indicagao da possibilidade de
eventuais prorrogapoes de acordo com o art. 57?__________________________

o. Os prazos para manifestagao das partes no caso de haver interesse de 
prorrogagao do contrato?

Compras

Compras

p. Os casos de rescisao contratual e os direitos da Administragao havendo a 
rescisao?

Compras

q. A obrigagao do contratado em manter, durante toda a execugao de objeto, todas 
as condigoes de habilitagao/qualificagao exigidas antes da assinatura do 
contrato?

Compras

r. A legislagao aplicavel a sua execugao e aos casos omissos? Compras
s. Que o objeto podera sofrer acrescimos e decrescimos de acordo com os limites 

estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666?
Compras

t. As condigoes para reajuste dos pregos e os criterios de atualizagao monetaria? Compras
Comprasu. Como foro competente para dirimir qualquer questao contratual 

promotor?
o do brgao

16. Ha nos autos pedido para procuradoria juridica se manifestar sobre o 
processo/contrato? (art. 38, VI da Lei 8666/93)._______________________________
AProcuradoria Juridica se manifestou sobre o processo? (art. 38, VI da Lei 8666/93)

Compras
3^5
22Ass. Jur S

S18. Ha nos autos o ato de adjudicagao do objeto? (art. 38. VI da Lei 8666/93)
19. Ha justificativa que dispense a publicagao da ratificagao no DOU?

Com. Lie.
Com. Lie. 60

20. Ha nos autos o ato de ratificagao da autoridade superior do objeto? (art. 26, VI da Lei
___8666/93)______________________________________________________________
21. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercicio 

corrente?

Diretoria 5 44-
Cont.

S
Ha nos autos a portaria de nomeagao dos fiscais devidamente assinada?22.
Ha nos autos o original do contrato (ou instrumento equivalente) devidamente 

assinado?
Cont.23.

/VA
24. Ha nos autos NF?

Ha nos autos Comprovante de pagamento?25.
ComprasO extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado 

no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?
26.

A,‘4
0 processo foi devidamente publicado no site do CRCSC?? Compras27.

28.
29.
30.
31.
32.

Pamela Duarf Araujo Panzottn
Huxiliar Administrativn
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