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São Paulo, 2 de julho de 2019

Ao

CONSELHO REGIONAL DE COITABILIOADE DE ALAGOAS ' í2.303.5,r1/O0O'l-78

Prezados,

Antecipadamente, expressamos nossâ sâtisfação pela oportunidade desta proposta para

prestação de serviços proÍissionais de treinamentos.

Nossa proposta compreende na prestação de serviços de treinamentos conforme detalhado,

nos conteúdos programáticos anexo I e Anexo ll

No aguardo de que esta pÍoposta atenda as expectatívas de vossa senhoria, permanecemos à

disposição para quais quer esclarecimento que se façam necessários.

Atenciosamente,

losué Pereiía e Valmir Resende

Sócios Oiretores
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1. Quem Somos

A lP Associados Consultoria Empresarial Ltda. é uma empresa de Treinamentos e consultoria
tributária, fiscal e contábil. Após a identificação da demanda no mercado por uma assessoria

tributária, fiscal e contábil com soluções inteligentes, com experiência e atendimento
personalizado.

No decorÍer dos anos desde a sua fundação, em 2013, assessoramos empresas de diversos

ramos de atividades a adotarem melhores práticas, economizando recursos e adequando-as às

exi8ências legais e tributárias, além do desenvolvido de profissionais por meio das dezenas de

treinamentos realizados.

2. Nossos Serviços

2.1. Treinamentos^

A JP Associados tem como premissa o compartilhamento de informações e conhecimentos,
por este motivo, atua com treinamentos, tanto em instituições de ensino (IPOG, lOB, BSSP,

etc) como com cursos in compony, sendo cursos de desenvolvidos especificamente para sua

empresa ou com os constantes em nosso portfólio.

Alguns de nossos cursos:

. Auditoria Fiscal de Arquivos Digitais (SPED) por meio do Excel;

. Aspectos gerais de ICMS e ICMS-ST - Atualização

. SPED Hands On

. lmpãcto tÍibutário na FoÍmação de Preço

o Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

. Prático de DCTF-20r7 E PÊRD/COMP

. Desenvolvimento de Analista Fiscal Sênior de Tributos lndiretos (lCMs, lPl, lSS, PIS e

Cofins)

. Master em Preços e Custos e o impacto Üibutário

. Contabilidade para não contadores

. Outros cursos customizados para atendimento in company.

oqtpas
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3. Escopo da proposta

Prestação de Serviços de treinamentos ln Company - extensivo aos profissionais ligâdos ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS.

Os cursos a serem ministrados pelos ProÍessores Valmir Silva de Resende e/ou Josué Pereira,
tem como tema Auditoria Fiscal dos arquivos Digitâis (SPED) por meio do Excel, com 8 pontos
no PEC/CFC e Bloco K - Sped Fiscal - Auditoria Digital, Ênfase nos seguimentos do
Agroindústria e lndustria Pecuária.

JP Associados empresa Credenciada como capacitadora 5P00256

Cursos deÍinidos em:

ANEXO l= 8 horas e ANEXO ll = 8 horas

4. Honorários

Os honorários profissionais para a execução dos serviços de treinamentos, incluindo todos os

tributos e disponibilização de material didático, em meio digital, à contrâtante, para os dois

cursos constantes no Anexo I e no Anexo ll, correspondem a:

RS 6.000,00 (seis mil reais), totalizando dois dias de cursos.

Sendo o de ANEXO I para até 100 pessoas no formato de Palestra (auditório);

E Anexo ll - numero de até 30 pessoas, portando notebooks para aprendizado prático.

O pâgamento se dará nas seguintes condições:

a empresa contratante deverá efetuar um adiantamento em no máximo 5 (cinco) dias

úteis antes do evento no valor equivalenle a 50% (cinquenta por cento) e o saldo deverá

ser pago em até 10 (dez) dias corridos após o evento mediante a emissão da nota fiscal.

A ausência do adiantamento na data estipulada implicará no cancelamento automático do

curso (vide item 7 Cancelamento do treinamento).

Dados para patamento:

Banco 237 Bradesco

Agencra t-L -t

Conta corrente 49-3

o''i www,.ipassociados.com.br Í.-i contato@.ipassociados.com.br Pág

Rubíica
N



ASSOCIADOS

CN PJ: 18.796.593/0001-00

As despesas com hospedagem serão por contã da contratânte, ê ãs respectivas reservas

deverão ser enviadâs à contrâtadã pelo menos com 48 horas de ântecedência, Caso sejam

pagas pela Contratada, deverão ser reembolsadas mêdiante Nota de Débito em até 10 dias

úteis. As respertivas reservâs (de passagens e hospedagem) deverão ser disponibilizadas ao

Contratado, pelo Contratante no prazo máximo de 15 (quinze) dias de antecedência em

relação à data do curso.

5. Direito de uso do nome, logo dos profissionais e da empresa

A Contratada concorda em ceder arquivos digitais contendo fotografias dos professores e

profissionais à ela associados bem como seu logotipo para divulgação para os cursos,

palestras, e outros eventos, desde que as peças publicitárias e qualquer meio que os sejam

utilizados e/ou aplicados, sejêm submetidas à prévia aprovâção da contratada. O não

cumprimento desta cláusula estará infringindo o direito de uso de imagem.

Havendo cancelamento do treinamento por parte da contratante, a mesma deverá informar a

contratada no prazo de 7 (sete) dias úteis de antecedência em relação a data da realização do

treinamento.

Caso a contratante não informe a contratada do cancelamento e não efetue o ãdiantamento

constante no item 5 - Honorários, a mesma deverá pagar uma multa por bloqueio de data, no

valor de 30% (trinta por cento) do valor desta proposta, a ser pago na data da realização do

curso. Caso a data da realização do curso esteja marcara para um final de semana, o

pagamento deverá ocorÍeÍ no primeiro dia útil seguinte.

Em caso de força maior, que gere a impossibilidade da realização do curso, a contratada

deverá informar à contratante imediatamente ao saber do fato, tais como: doenças

infectocontagiosas, acidentes e/ou doenças que impeça que realizar o respectivo treinamento,

catástrofes naturais, etc. Caso não o faça, estará sujeito a pagamento de multa no valor de RS

30% {trinta por cento) do valor desta proposta, a ser pago na data da realização do curso. Caso

a data da realização do curso esteja marcara para um final de semanâ, o pagamento deverá

ocorrer no primeiro dia útil seguinte.
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7. Validade da Proposta

A presentê proposta tem validade de 5 (cinco) dias úteis.

B. Confidencialidade

A JP Associados responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às

informações que venham a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para efeitos desta
proposta, serão considerados informações confidenciais toda e qualquer informação a que a Jp

Associados venha ter acesso em função dos serviços â serem prestados, direta ou
indiretamente.

As informações confidenciais incluem todo tipo de divulgação oral, escrita, gravada e

computadorizada ou divulgada por meio de quâlquer outra forma pelo cliente ou obtida em

observações, entrevistas ou análises.

9. Condições gerais

Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente após

o aceite desta proposta, para permitir o planejamento dos trabalhos executados.

O escopo deste trabalho não inclui Auditoria das Demonstrações Financeiras/Contábeis ou

realização de revisão dos trabalhos realizados pelos auditores.

Fica eleito o Íoro da Capital da Cidade de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida que possa

surgir na efetivação da presente proposta/contrato, bem como todos os casos não previstos

no presente instrumento.

o
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10. Âceite da proposta

O aceite do presente instrumento consiste na efetiva anuência ao objeto proposto,

constituindo acordo final, entre, de um lado, a empresa JP Associados Consultoria Empresarial

Ltda. EPP CNPJ 18.796.593/0001-00 sito a Rua Sergio Britto, 68 - Conj. Hab. Turistica - São

Paulo/SP, simplesmente denominadâ Contratâda, e, de outro lado, o CONSELHO REGIONAL DE

CONTABIIIOADE DE ALAGOAS, CNPI - 12.303.5471000L-78, sito R TEREZÂ DE AZEVEDO,

1.526 MACEIO/AL - simplesmente denominada Contratante.

Por fim, as partes declaram adesão à cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade para a

presente transação, não podendo se ârrepender do ora pactuado, respondendo todos os

herdeiros e eventuais sucessores.

Cada um dos representantes das empresas signatárias deste instrumento, a qualquer título,

declara, sob as penas das leis Civis e Penais, e garante em relação a si próprio e a todos os

demais, possuir poderes contratuais e estatuários para firmar o presente contrato e demais

instrumentos correlatos, bem como cumprir as obrigações neles assumidas, reconhecendo que

tais documentos constituem obrigação legítima e, portanto, válida e exequível em todos os

seus termos.

O Aceite da proposta comercial condiciona à Contratada a emissão do contrato de prestação

de serviços devidamente assinada pelos responsáveis.

são Paulo, 2 de julho de 2019

CONSELHO REGINAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

JP Ássocrados Consultoria Empresarial Ltda. EPP
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11. Anexo I

Bloco K - Sped Fiscal - Auditoria Digital
Ênfase nos seguimentos do Atroindústria e lndustria Pecuária (Pontuado)

A realidade da Gestão de Estoque monitorado pelo Fisco.

É sabido que desde jan_2019, todas as indústrias e atacadistas estão obrigados a

enviarem seus Estoques para o Fisco Estadual e Federal.

OBJETIVO:
ô Detalhar a escrituração dos registros do Bloco K, apontando os procedimentos

crítícos que devem ser revisados como cadastro, estoque, insumos,
industrialização em terceiros e revisão da ficha técnica;

ô Apresentar como se dará a auditoria de estoque no processo de entrega
mensal;

ô Compreender o processo de entrega nas atividades de produção conjunta
como a indústria derivada do agronegócio e da indústria pecuária.

PÚBLIco ALvo:
Diretores, Controles, Contadores, Analistas Fiscais, Analistas de Custos, Analistas de Tl ,

Gerentes lndustriais e demais proíissionais envolvidos com controle de estoques,
apuração de custos e escrituração fiscal digital, além de profissionais de Escritórios de
conta bilidade.

PROGRAMA:

A entrega de estoque mensal, lndustrias e Distribuidores, já é uma realidade; A

ob rigatoried a d e.

A realidade da transformação dos produtos, na Agroindústria e Cadeia
Pecuária;

Cuidados na classificação dos produtos e na destinação correta;
Revisão de processos e mitigação dos riscos fiscais;
Como funciona a auditoria de estoque mensal;

O risco dos ajustes de Estoque;
Preparando a lndústria para entrega completa;
Cruzamento de dados fiscais com dados contábeis;

Pág J
áN

'r) www,jpassociados.com.br 1-l contato@jpassociados.com.br

RubÍica



ASSOCIADOS

Atividades práticas na elaboração dos registros K100, K20O; K210 e'iffi;[ãã;
K230 e K235; K250 e K255i K260 e K265;
Produção Conjunta: Como declarar corretamente; Registros K29O;K29L e K292
K300;K301 e k302
Principais problemas na implementação; e Case de Sucesso na lmplementação.

BIBLIOGRAFIA:

a) Livro: Bloco H E Bloco K - Editora lob ; Aspectos Teórico e Prático: Celso Alves
Rocha e Cristina Beatriz Almeida;
b) Guia Pratico da Escrituração Fiscal Digital dos tributos lPl e ICMS - Guia prático

EFD ICMS lPl - v. 3.0.1; Endereço: http://sped.rfb.gov. brlpasta/show/L573
Ato COTEPE/ICMS Ne 44, de 08 de agosto de 2018;
Convênio ICMS ne 143, de 15 de dezembro de 2006;
Ajuste Sinief 02, de 03 de abril de 200

INSTRUTOR:

Josué Pereira - Mestre em Controladoíia e Contabilidade pelo Centro Universitário
Álvares Penteado - FECAP/SP; MBA em Gestão e Estratégia em Negócios pela FIAP-
Faculdades de lnformátíca e Administração de São Paulo e Pós Graduado em
Direito Tributário pela EPD -Escola Paulista de Direito. Professor nos cursos de Pós

Graduação na área Tributária, Contador, mais de 15 anos atuando nas áreas
contábil e Tributária.

lÁ.

@

c

d

e

,Í) www..jpassociados.com.br ,-: contato@jpassociados.com.br Pá9

Íl,JDric.r

CAPACIDADE Até 100 pêssoas



ASSOCIADOS

12. Anexo lI

Cu rso

AUDITORIA FISCAL DE ARQUIVOS DIGITAIS (SPED} POR MEIO DO EXCEL

(Pontuado pêlo CFC)

Pontuação nas modalidades: AUD:8 - ProGP:8 - PER:8 - PREVIC:8 - proRT: B

Cenário: Completados em 2019, 12 anos de Sistema Público de Escrituração Digital
manusear informações digitais tornou-se uma realidade, não há mais livros em papel.
Transformar essas ínformações em Excel e os recursos oferecidos pelo o aplicativo
tornou-se uma realidade para os diversos seguímentos.

Objetivo: Capacitar os alunos a transformar os arquivos TEXTOS no modelo SPED em
dados em Excel e certifica-los por meio de auditoria, a qualidade das informações;
ldentificar as informações correlatas em diferentes declaraçôes e efetuar a validação
dos dados.

Público alvo: Auditores íiscais, Auditores independentes, Analistas Tributários,
Auditores lnternos, Consultores Tributário.

Carga horária: 8 horas

as.----à.L-
o
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Conteúdo programático:
O SPED;

A importância do EFD ICMS/IP, EFD das contribuições, ECF e ECD Contabilidade;
Cenário da fiscalização digital;
AuditoÍia Digital;
Conhecendo a estrutura hierárquica dos arquivos;
Transformando arquivos textos em arquivo Excel;

Fórmulas em Excel para auditoria dos arquivos SPED;

Auditoria EFD ICMS/lPl;
Auditoria EFD Contribuições;
Auditoria ECD;

Auditoria ECF;

cruzamento EFD ICMS/lPl x EFD Contribuições;
cruzamento EFD ICMS/IPl x ECD;

EFD Contribuições; x ECD;
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lnformações adicionais

Professores:
Josué Pereira - Mestre em Contabilidade e Controladoria pelo Centro Universitário
Álvares Penteado - FECAP/SP, MBA em Gestão e EstratéBia em Negócios pela
Faculdade de lnformática e Administração Paulista - FIAP e Pós graduado em Direito
Tributário pela Escola Paulistã de Direito - EPD. Professor nos cursos de pós-graduação

na área Tributária, foi Consultor na área de Soluções da IOB informações objetivas.

e/ou

Valmir Resende - Especialista em Controladoria pêla FGV - Fundação Getúlio
Vargas, em Finance and Accounting pelo programa executivo da Universíty of La Verne
- EUA, MBA em Gestão e Estratégia em Negócios pela F|AP - Faculdades de lnformática
e Administração Paulista, Bacharel em Ciêncías Contábeis pelas FacuÍdades Oswaldo
Cruz. Atuando há mais de 15 ãnos em áreas de controladoria, contábil e fiscal em
empresas, tais como: Saint-Gobain, Walmart Brasil, Bic Company, BatanBa Media,
entre outras. Além de ter atuado como professor nos curso de Administração,
Econom,a e Contabilidade das Faculdades Oswaldo Cruz, nos cursos de Pós Graduação
d IMES e Unicastello e nos cursos da IOB-SAGE. Atua como professor da lP Associados
e nos cursos da Conceito Educação, PremieÍ, COAD e Cenofisco.

Recurso Necessário: levar seu notebook com MS-Excel.

a) www.jpassociados.com.br :.: contato@jpassociados.com,br Pá9 +



!lini ( urrículo
IVÍBA em Cestào c Estrarégia cm Negócios pcla Faculdadc de Inl'ormática e Adninistração Paulista - FIAP.
Especialista cm Controladoria pela Fundação Cetúlio Vargas - FCV, Certilicado pclo Programa Executivo
em Gercrciamenlo l.'inanceiro e Clontiábil pela Univcnity'of I-a Veme ULV la Calilómia / tiUA.

Professor no curso dc Pós GÍaduação da Unicirstelo cm Gestão Empresarial e nos cursos de Graduação das

Iraculdades Osualeio Cruz (^dminisrraçào, Contabilitladc c Economia). Mais de 20 anos dc cafieira, com
ahraçâo nai áreas dc controladoria. contábil c lisÇal. con passagem por divcnos scgmcntos da economia-
conl destaque para as enrprcsas: Saint-Gohain, Walmaí. Ilic Company. Batanga MeiJia (Vix). Sócio diretor
da JP Associados Consulloria Empresarial, presland«r consultoria e ministrardo cursos da área tÍibutáÍia-
conlábil e gestão cstrdtégica.

Atuação cm um dos gr.rndcs contribuintes sclccionados pam participar do projcto piloto do SPED (Sistema
Pírblico de Esüituraçáo Digital) em 2007/2008.

Profêssor na árcâ contábil c tributária da I{)B-SAGli. COAD. Prcmiere e CenoÍisco

Síntese tlas ualificações
- Gerencia de controladoria em prestadora de serviços;

- Responsávcl técnic'o pelas principais obrigaçôes assessoriís dos tibutos diretos e indiretos dâ
compaúia-

- Domínio e consuhoria nos projetos de impla ação SPED - Sistcma Público de EscrituÍaçâo Digital;

- Executor de regras de inteligência tribuliria e compliance;

- Consultoria prescnçial na área de tributos a divcrsos grul»s empresariais e em dilbrentes Estados;

- Professor cm cursos dc És gaduação. gâduação e aperfciçoame[to pÍoÍissioml.

Docôncia
llOC - F'aculdades Oswaldo Cruz Período - 06/2009 - 0l/201 I
llnicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco Período - 03/2009 - 04/2009 (módulo do curso)
Microlins - Cursos ProÍissionalizartes Período - l0/2007 - 0l/2008
lmes - l.stituto Mrnicipal dc Ensino Superior de São Caetano do Sul Período 2005

Experiência I'rofissional
.lP Associados Consultoria Enrprcsarial Ltda.
Período Sabático - lntcrcanrbio na Europa
Batanga Media Difusão Pcla lntcrnct Ltda.
Bic Amazonia S.A.
Walmart Brasil Ltda.
Saint-Gobain Vidros. S.Â.
I'ransdatâ Soluçôes Logisticas Llda
Vitrotec Vidros de Segurirnça Ltda.
SKILL - Plan. e DesF.mpresarial S/C l,tda.
Fattus Assessoria Contábil e Âdm. S/C Ltda.

- 2 anos
-lano
- 2 anos
- 2 anos
- 2 alos
- | t/t ano
- 2 anos
- 2 anos
-lano
- 7 aÍros

c/4
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Valmir Silva de Resende
Telcl'onc Cclular: (Oxxl l) 99268-1346

e-mail: valni irl0jpassociados.com.br
Data de Nascimento: 27lllll98l Brasileiro

Linkcdln: http;.//\À'wrv.linliedin.coríproÍile/vic§?id=90-137383&trk=tab nro



Mini currículo
Josué Pereira - Mestre em Contabilidade pelo Centro Universitário Alvares Penteâdo - FECAP/SP, MBA em
Gestão e Estratégia em Negócios pelô Faculdade de Informática e Admjnistração Paulista - Fiap e Pós
graduado em Direito Tributário pelâ Escola Paulista de Direito - EPD. Professor nos cursos de Pós-graduação
na área Tributária, foi Consultor na área de Soluções da 1OB informações objetivas, Instrutor de
Treinamentos Corporativos com ampla atuação em todo o território nacional, Sócio Diretor da JP Associados
Consultoria Empresarial. Mais de 20 anos de experiência com Gestão Contábil e Tributaria em empresas de
diversos portes e segmentos. Consultoria Estratégíca Tributaria para temas como Suprimentos, Custos e
Preço de Venda.

Professor no curso de Pós-Graduação no Instituto de Pós-Graduação - IPOG nos cursos de Gestão Tributária
nos módulos de Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Professor no curso de Pós-Graduação na Bssp Centro Educacíonal, Pós-graduação Curso de Especialização
em Compliance e Gestão Tributária - São Paulo.

Especialista nos pro.jetos do Sistema Público de Escrituraçâo Digital - SPED, nas implementações nos
seguimentos Automotivo, Fármaco, Transportes, Alimentícios e Matêriais de Conslrução Civil.

Professor na área de Tributos na IOB - InformaÇões Obietivas;

Síntesê das Qualiíicações

\z - Mais de Dez anos atuando na docência com presença em todas as capitais brasileiras e em diversas outras
cidades;

- Gerência estratégica na área de Tributos da Indústria, Comércio e Serviços com foco na competitividade
mantendo o compliance tributário;

- Responsável técnico nas principais obrigações acessórias dos tributos Diretos e Indiretos com alto nível
de comprometimento;

- Domínío e consultoria nos projetos de implantação SPED - Sistema Público de Escrituração Digital;

- Executor de regras de inteligência tributária e compliance;

- Consultoria presencial na área de tributos a diversos grupos empresariais e em diferentes Estados;

encia na Docência.
Grupo IOBlSage Informações Objetivas Instrutor em cursos - 6 anos
Faculdades Grupo Flamingo Professor Tributário - I anos
Professor na Graduação em Ciências Contábeis - CLT
Instituto de Pós-Graduação - IPOG (Regime Pl) Professor área Tributária - 4 anos
Universidade Santa CruzlRS - UNISC (Regime PJ) Professor área Tributaria - 1 ano;v Instituto de Pós-Graduação BSSP Professor área Tributaria - 1 ano;
Experiência na atuação Proíissional
Robert Bosch Ltda.
Saint-Gobain do Brasil Ltda,
General Mills Brasil Ltda.
Myatech lndustria de Computadores Ltda.
Contatos

8 anos
3 anos
2 ânos
6 anos

iosue@ ipassociados. com. br

Prof-io-pereira@outlook.com

Currículo Lattes => http://lattes.cnpo.br/597577587669577

Tel.011-9-6301-0491

sP 07/2079
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Forma de Contratação: tnexigibilidade - n': l8/2019

No do Processo: 2019/000189

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALACOAS

Contratado: JP ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Objeto da Licitação: Pagamento de Hononirios a palestrante.

Valor: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Vigência: 26 a28 de agosto de 2019

Fundamento Legal: Art. 25 da Lei n" 8.666/93 e Resolução CFC 1.033/2005

Data: Maceió, 29 de julho de 2019.

Representante: Paulo Sergio Braga da Rocha Presidente do CRC/AL

Rua Dona Tercza de Azevedo, 1526 - Piúeiro - Maceió/AL - CEP 57057 -570

Telefone: (082) 3194-3030

www. crcal. ors. br - crca lfrDcrcal. orq. br
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