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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 

Departamento de Compras e Licitações - CRC/AL 

 

 

 

 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

 

 

 

Aos 07 dias do mês de agosto de 2020 procedemos a abertura deste volume nº I do processo 

nº 2020/000123, que se inicia com a folha nº01. Para constar, eu André Luís Trindade de 

Assis, subscrevo e assino. 

 

 

 

Departamento de Compras e Licitações.  

 

 

______________________________ 

André Luís Trindade de Assis 

Assistente Administrativo 

Setor de Compras e Licitações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE LUIS 
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Assinado de forma digital 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE ALAGOAS  

 
                                       

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Pagamento de Inscrição em Capacitação de Curso Prático de Pregão 

Eletrônico (Comprasnet) com empresa especializada para a Prestação 

do Serviço.  
SETOR 

SOLICITANTE: 
Fiscalização 

JUSTIFICATIVA: Capacitar e Desenvolver os Profissionais do CRCAL para uma 

melhor execução de suas atividades e lhes proporcionar a 

oportunidade de ampliar o seu nível de conhecimentos por meio de 

cursos e treinamentos, individuais e coletivos, de desenvolvimento e 

capacitação profissional.  

 

O Funcionário necessita do treinamento para operar o sistema do 

Pregão Eletrônico para evitar ser multado por atos errados nos 

procedimentos do Pregão Eletrônico e por desconhecer detalhes 

importantes da Lei.  

 

A Formação no treinamento para operar o sistema de Pregão 

Eletrônico se faz necessário, uma vez que o houve mudança na 

legislação e na plataforma do Comprasnet. 

 

O Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) a ser oferecido 

pela instituição deverá capacitar o funcionário no sistema de pregão 

eletrônico do Comprasnet, com emissão de certificado de capacitação.      
 PROJETO  5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 
CONTA-CONTÁBIL:  6.3.1.3.02.01.011 - SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APL 
GESTOR EFETIVO: 

 
 ASSINATURA: 

GESTOR 

SUBSTITUTO: 

 

 

 ASSINATURA: 

GRAVIDADE: 

 

URGÊNCIA:     TENDÊNCIA:  GUT: 

 

Maceió, 07 de agosto de 2020 

 

Christiano Rodrigues Batista 

Pregoeiro 

 

De acordo.  

 

Para Manifestação do Presidente.  

 



 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE ALAGOAS  

 
 

 

 

Maria Francisca da Silva Araújo Filha 

Diretora Executiva  

 

 

 

Autorizo a abertura do respectivo processo conforme preconiza a legislação e demais 

normas aplicáveis.  

 

Contador José Vieira dos Santos 

Presidente do CRCAL 



 

 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Fiscalização 

 
Responsável pela Demanda:  
Christiano Rodrigues Batista 

Matrícula:  

E-mail: 
Christiano.fiscal@crcal.org.br 

Telefone: (82) 3194-3030 
 

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, 
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.  

Capacitar e Desenvolver os Profissionais do CRCAL para uma melhor 
execução de suas atividades e lhes proporcionar a oportunidade de ampliar o 
seu nível de conhecimentos por meio de cursos e treinamentos, individuais e 
coletivos, de desenvolvimento e capacitação profissional.  
 
O Funcionário necessita do treinamento para operar o sistema do Pregão 
Eletrônico para evitar ser multado por atos errados nos procedimentos do 
Pregão Eletrônico e por desconhecer detalhes importantes da Lei.  
 
A Formação no treinamento para operar o sistema de Pregão Eletrônico se faz 
necessário, uma vez que o houve mudança na legislação e na plataforma do 
Comprasnet. 
 
O Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) a ser oferecido pela 
instituição deverá capacitar o funcionário no sistema de pregão eletrônico do 
Comprasnet, com emissão de certificado de capacitação 

2. Quantidade de serviço a ser contratada. 

01 Curso  

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

25 de agosto de 2020 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável  

Equipe de Planejamento: 
 

Fiscal (Se Necessário): 

 
Nome: 
Matrícula: 
 

Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) 
de suas atribuições.   

 
 

Maceió/AL, 07 de agosto de 2020 



 

 
 

___________________________ 
Christiano Rodrigues Batista  

Pregoeiro 
 
 



 

 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretária Executiva 

 
Responsável pela Demanda:  
Wellington José dos Santos 

Matrícula: 51 
 

E-mail: 
secretaria@crcal.org.br 

Telefone: (82) 3194-3030 
 

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, 
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.  

A Contratação de faxineiro para Arrumação e Limpeza do Arquivo Morto, 
justifica-se pela necessidade de após a realização dos serviços de Engenharia 
referente ao Pregão 01/2019, ter sido retirado as estantes, armários e caixas 
com processos do arquivo para execução do serviço, o espaço ser 
reorganizado e limpo para realocação de estantes, armários e caixas com os 
processos no ambiente de origem. 

2. Quantidade de serviço a ser contratada. 

01 – Faxineiro para o período de 02 dias.  
 

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

03 de fevereiro de 2020 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável  

Equipe de Planejamento: 
 
Nome: Maria Francisca da Silva 
Araújo Filha 
Matrícula: 23 
Nome: Kedson de Queiroz Andrade 
Matrícula: 57 
Nome: Vera Lucia Braga 
Matrícula: 35 

Fiscal (Se Necessário): 

 
Nome: 
Matrícula: 
 

Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) 
de suas atribuições.   

 
 

Maceió/AL, 30 de janeiro de 2020 
 
 

___________________________ 
Wellington José dos Santos 

Secretário Executivo 
 



 

 

 

 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Diretoria Executiva 

 
Responsável pela Demanda:  
Maria Francisca da Silva Araújo Filha 

Matrícula: 51 
 

E-mail: 
diretoria@crcal.org.br 

Telefone: (82) 3194-3030 
 

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, 
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.  

A realização do serviço de manutenção corretiva nos aparelhos de 
ar-condicionado dos setores: Recepção; Desenvolvimento Profissional; 
Plenário; Financeiro; Sala de Reunião da Fiscalização; Sala de Reunião 1º 
Andar, se dar em razão da reparação, restauração, conserto de componentes, 
acessórios ou peças na busca de corrigir as falhas existentes, nos aparelhos 
informados no relatório apresentado pela empresa J. ATAÍDE & CIA LTDA, que 
possui contrato em vigência com o CRCAL, na prestação dos serviços de 
manutenção Preventiva e Corretiva e constatou as devidas correções a serem 
realizadas. 

2. Quantidade de serviço a ser contratada. 

06 – Aparelhos de ar condicionado para manutenção corretiva. 

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

Mês de março de 2020 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável  

Equipe de Planejamento: 
 
Nome: Maria Francisca da Silva 
Araújo Filha 
Matrícula: 23 
Nome: Kedson de Queiroz Andrade 
Matrícula: 57 
Nome: Vera Lucia Braga 
Matrícula: 35 

Fiscal (Se Necessário): 

 
Nome: 
Matrícula: 
 

Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) 
de suas atribuições.   

 
Maceió/AL, 21 de janeiro de 2020 

 
_________________________ 

Maria Francisca da Silva Araújo Filha 
Diretoria Executiva 

 



 

 

 

 DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Central de Processamento de Dados - 
CPD 

Responsável pela Demanda:  
Marcelo Oliveira Araújo 

Matrícula: 59 
 

E-mail: 
cpd@crcal.org.br 

Telefone: (82) 3194-3017 
 

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, 
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.  

A Contratação de empresa para realização do serviço de Backup em Nuvem, se dá pela 

necessidade que a principal base de dados de informações compreende os arquivos 

gerados pelo sistema Spider, sistema este que contém dados cadastrais de todos os 

profissionais da contabilidade, bem como de empresas contábeis, além dos dados 

internos do próprio Conselho como, por exemplo, o sistema financeiro, o de fiscalização 

e o administrativo. 

 

A maior parte do trabalho realizado pelos funcionários da entidade envolve 

armazenamentos, exclusões e consultas constantes ao sistema. Assim, mostra-se 

essencial ter a guarda destas informações fora da instituição, visto que apesar de serem 

realizados backups internos da base de dados do Conselho pelo Setor de Tecnologia, o 

armazenamento em nuvem garante uma maior proteção, haja vista que as informações 

não ficarão mais centralizadas apenas em um local. Riscos como quebra de 

equipamentos, contaminação por vírus ou até mesmo incêndio ou furto durante a noite 

de computadores podem trazer danos irreparáveis para o funcionamento do CRCAL. 

 

Atualmente encontra-se em execução a prestação do serviço de nuvem pela empresa 

Avante Tecnologia, no entanto, o contrato expira no mês de março do corrente ano, 

sendo necessária a realização da renovação do contrato ou contratação de outra empresa 

para prestar o serviço de armazenamento das informações geradas. 

2. Quantidade de serviço a ser contratada. 

01 – Serviço de Backup em Nuvem  

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

Mês de março de 2020 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável  

 
Equipe de Planejamento: 
 
Nome: Maria Francisca da Silva 
Araújo Filha 
Matrícula: 23 
 

Fiscal (Se Necessário): 

 
Nome: 
Matrícula: 
 



 

Nome: Kedson de Queiroz Andrade 
Matrícula: 57 
 
Nome: Vera Lucia Braga 
Matrícula: 35 
 
Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s) 

de suas atribuições.   

 
Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2020 

 
_________________________ 

Marcelo Oliveira Araújo  
Técnico em Informática 
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Nossa história Contato Certidões e atestados    

 Entrar
ENSINO

PRESENCIAL
EAD

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 Cursos Online Ao Vivo Cursos EAD Webinários

Dentro de um ambiente completamente virtual, nossos alunos terão:
 Aulas com transmissão Online Ao Vivo;
 Didática e metodologia adaptadas a realidade virtual;
 Material didático online direcionado e atualizado;
 Plataforma de interação simultânea entre o professor e a turma;

Os conteúdos introdutórios fazem parte das aulas, já que são de extrema
importância para compreensão do sistema antes da prática, sendo baseado
no Decreto nº 10.024/2019 e Instrução Normativa nº 201/2019, os quais
tornaram obrigatório a utilização do Pregão Eletrônico na aquisição de bens e
serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre
o uso da dispensa eletrônica, para licitações com recursos da União
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de
repasse.

Cada aluno terá direito a uma apostila com passo a passo em imagens para
acompanhamento. Será disponibilizado também e-books com conteúdo
compacto relacionado a operacionalização das principais fases do pregão
eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET.

O curso será voltado a prática do sistema, com intuito de assegurar conhecimentos técnicos e práticos ligados as principais
etapas e fases do pregão eletrônico.

Dentro dos módulos do curso os participantes poderão ter o auxílio na parte prática (tira-dúvidas depois da mão na massa).

Será criado um Grupo no Whatsapp com a professora, visando sanar as eventuais dúvidas posteriores a realização do curso
(Workshop).

Curso Online Ao Vivo

Metodologia

Prático de Pregão Eletrônico
(COMPRASNET)

CURSO ONLINE AO VIVO

 25/08 a 27/08/2020 - 08h às 12h
R$ 1.297,00
R$ 987,00
*Valor especial por tempo limitado

Faça sua inscrição

ENTRAR

Solicite uma proposta

Baixar PDF do curso

Certidões

Indique um amigo



E-mail:

Senha:

Não possuo cadastro 
Esqueci minha senha









Prático de Pregão Eletrônico (COMPRASNET) INSCREVA-SE

https://www.consultre.com.br/nossa-historia/
https://www.consultre.com.br/contato/
https://www.consultre.com.br/certidoes-e-atestados/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981791115
https://www.facebook.com/consultrecursos
https://www.instagram.com/consultrecursos/
https://www.youtube.com/consultre
https://www.consultre.com.br/ensino-presencial/agenda-de-cursos/
https://www.consultre.com.br/ead/
https://www.consultre.com.br/ead/
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo
https://www.consultre.com.br/ead/cursos-ead/
https://www.consultre.com.br/ead/webinar/
https://www.consultre.com.br/esqueci-minha-senha/
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Ao �nal do curso o participante deverá ser capaz de conhecer as funcionalidades do Portal de Compras do Governo Federal
(Comprasnet), conhecer o Sistema de Cadastramento Uni�cado de Fornecedores (SICAF), conhecer e operar as etapas da fase
externa do Pregão, na forma Eletrônica, desde a inclusão do processo até a homologação do mesmo, atuando como Pregoeiro e
equipe de apoio, conforme o Decreto nº 10.024/2019.

 

Servidores Públicos, Pregoeiros, equipe de apoio, membros de comissão de licitação, ordenadores de despesa, assessores
jurídicos e auditores, contadores, analistas de sistemas e outros pro�ssionais que atuam como demandantes de materiais
diversos e no processo de contratação pública.

Objetivo de aprendizagem

Público Alvo

 

MÓDULO I
1. Introdução

2. SICAF

3. Adesão

 

MÓDULO II
4. Pesquisa de materiais e serviços nos catálogos – CATMAT e CATSER;

Programa

Conceitos Fundamentais

Atualização do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019

Instrução Normativa 206/2019 e os prazo para utilização do Pregão Eletrônico

Lei Complementar nº 123/06 e Prerrogativas de ME/EPP/MEI/EIRELI – exclusividade e prioridade de contratação

Sistema de Cadastramento Uni�cado de Fornecedores – SICAF;

Consulta situação do fornecedor;

Busca parametrizada;

Relatório e lançamento de ocorrências;

Inclusão de ocorrências.

Adesão de órgão público ao Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET;

Habilitação dos servidores no sistema SIASG;

SIASG – requisitos, cadastramento de usuários e certi�cação digital.

Prático de Pregão Eletrônico (COMPRASNET) INSCREVA-SE
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5. Lançamento de Licitações;

6. Realização dos Eventos de Licitação;

7. Realização do Pregão;

6.2.1. Simulação dos modos de disputa Aberto e Aberto/Fechado, conforme o Decreto nº 10.024/2019;

6.2.2. Demonstração do Desempate dos lances �nais de empresas ME/EPP, de acordo com a Lei Complementar n.
123/2006 e suas alterações;

 

MÓDULO III
8. Fase de análise de propostas, Negociação e possibilidade de efetuar diligências

 

9. Habilitação no Pregão Eletrônico

10. Finalizando o Pregão Eletrônico;

 

Consultas em geral;

Inclusão de licitações Tradicionais e pelo Sistema de Registro de Preços – SRP;

Telas de trabalho do pregoeiro – opções do menu;

Divulgação de Avisos, Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações ao Edital, conforme o Decreto nº 10.024/2019.

Evento de adiamento;

Evento de alteração;

Evento de reti�cação;

Evento de suspensão; e

Evento de reabertura (com e sem prazo).

Realização do Pregão eletrônico (com simulação pregoeiro x fornecedor);

Sessão Pública – abertura, condução e boas práticas.;

Abertura e análise das propostas;

Negociação de preços de acordo com art. 38 do Decreto 10.024/19;

Prazos para complementação de informações pertinentes aos documentos de habilitação

Documentos de Habilitação;

Veri�cação dos documentos constantes no SICAF

Quais documentos são possíveis de conferir no SICAF

Adjudicação

Encerrar a sessão

Ata do Pregão e demais documentos do sistema;

Recursos – pressupostos, prazos, análise e decisão;

A adjudicação e Homologação

Retorno de Fase do Pregão Eletrônico.

Prático de Pregão Eletrônico (COMPRASNET) INSCREVA-SE
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Nádia Aparecida Dall Agnol
Servidora Pública da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão desde 2013, onde atua como Pregoeira no
Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Graduanda em Direito na Universidade Paranaense –
UNIPAR. Com 9 anos de experiência com licitações públicas, já realizou mais de 2.500 processos
licitatórios tanto presenciais quanto eletrônicos – nestes com 7 anos de experiência prática através da
Plataforma do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet). Ministra Cursos com ênfase no
Pregão Eletrônico e operacionalização no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) desde
2016, em todos os estados brasileiros. Já capacitou mais de 550 pessoas, dentre servidores e
fornecedores.

25/08 a 27/08/2020 - 08h às 12h
O curso será realizado em ambiente virtual ao vivo, de forma interativa, em plataforma pro�ssional.

Requisitos: conexão com internet, webcâmera (opcional, recomendado), microfone e fone de ouvido.

Instrutor

Locais e datas

Mais detalhes

Investimento 

Formas de pagamento 

Dados para emissão do empenho 

Horário e Carga horária 

Informações importantes 

Prático de Pregão Eletrônico (COMPRASNET) INSCREVA-SE
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0
Anos de credibilidade

0
Pessoas capacitadas

+0
Clientes �delizados

+0
Cursos e seminários realizados

Cursos In Company
Você pode levar este curso para seu órgão ou empresa.

Solicite uma proposta

Assine nossa newsletter e �que por dentro das novidades e lançamentos

CADASTRAR

   

E-MAIL:

A Consultre

Cursos presenciais

Cursos EAD

Cursos ao vivo

Cursos webinar

Secretariado eXperience

Liderança eXperience

 + 55 (27) 3340-0122

 + 55 (27) 9 8179-1115

 consultre@consultre.com.br

 Av. Champagnat, 645 - Sala 301-
Centro, Vila Velha/ES - CEP 29100-
011

Regulariozação no SICAF

Receita Federal / INSS

CNPJ

FGTS

Trabalhistas

Certidão Negativa Estadual

Certidão Negativa Municipal

Certi�cado de Registro Cadastral - CRC

Falência e Concordata

CONTINUE NAVEGANDO CONTATO CERTIDÕES NEGATIVAS

Prático de Pregão Eletrônico (COMPRASNET) INSCREVA-SE

https://www.consultre.com.br/ensino-presencial/in-company/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981791115
https://www.facebook.com/consultrecursos
https://www.youtube.com/consultre
https://www.instagram.com/consultrecursos/
https://www.consultre.com.br/nossa-historia/
https://www.consultre.com.br/ensino-presencial/agenda-de-cursos/
https://www.consultre.com.br/ead/cursos-ead/
https://www.consultre.com.br/ead/cursos-ao-vivo/
https://www.consultre.com.br/ead/cursos-webinar/
https://www.consultre.com.br/secretariado-x/
https://www.consultre.com.br/lideranca-x/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981791115
mailto:consultre@consultre.com.br
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/sicaf.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-receita-federal.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-cnpj.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-fgts.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-trabalhista.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-negativa-estadual.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-negativa-municipal.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certificado-registro-cadastral.pdf
https://www.consultre.com.br/ead/ao-vivo/wp-content/uploads/certidoes/certidao-falencia-concordata.pdf
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Consultre. Desenvolvido por CodeRocks

https://coderocks.com.br/?utm_source=consultre&utm_medium=rodape&utm_campaign=website


 

 

Vila Velha/ES, 6 de agosto de 2020 
 

Para: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 

A/C: ANDRÉ 

E-mail: licitacao@crcal.org.br    

Remetente: Vanuza 

 

Proposta de Curso Aberto - 37394 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos proposta do curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet), a ser realizado no 
período de  25/8/2020 a 27/8/2020, em VILA VELHA-ES - Ambiente Virtual, instrutor(a) Nádia 
Aparecida Dall Agnol.  
 

Dados do curso 

Nome do evento: Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) 
Período: 25/8/2020 a 27/8/2020 
Cidade: VILA VELHA-ES 
Local: Ambiente Virtual 
Instrutor: Nádia Aparecida Dall Agnol. 
Horário: de 9h ás 12h 
 

Investimento 

Valor da inscrição: R$ 1.297,00 
N° de Participantes: 1 
Valor: R$ 1.297,00 
Desconto: (R$  407,00) 
Valor total com desconto:  R$  890,00* 
             *cupon promocional* 
 

Validade da proposta:  
90 dias. 
 

Dados para emissão do empenho* 
 

Razão Social: Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Endereço: Av. Champagnat, 645, Sl 502, Ed. Palmares, Centro - Vila Velha/ES - Cep: 29100-011 
CNPJ: 36.003.671/0001-53  
Insc. Estadual: Isento 
Insc. Municipal: 24.687-0 
Tel/fax.: 27 3340 0122 
Site: www.consultre.com.br 

http://www.consultre.com.br/


 

 

E-mail: inscricao@consultre.com.br 
* Estamos cadastrados no SICAF 
 

 
Forma de pagamento 
 
Por meio de depósito, DOC ou ordem bancária, em favor de:  
CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Banco do Brasil 
Agência: 1240-8 
Conta Corrente: 105.895-9 
 

 

Informações importantes sobre esta proposta. 

 
1. Sua inscrição será confirmada automaticamente após o recebimento de sua nota de 

empenho ou depósito. Atenção: O prazo limite para o recebimento é de até 15 dias que 
antecede o curso. Caso seu prazo já tenha vencido, entre em contato pelo tenefone 27-
3340.0122.  

2. Receberá Certificado o participante que obtiver um mínimo de 75% de frequência, que 
será computada em assinaturas na Lista de frequência (sendo uma assinatura pela manhã 
e outra pela tarde todos os dias). O Certificado geralmente é entregue ao término do 
evento, mas em caso de imprevisto poderá ser enviado por correios no prazo de até 15 
dias.  

3. A Nota Fiscal Eletrônica é emitida no último dia do evento, salvo nos casos que o cliente 
solicitar antecipadamente. Após sua emissão, ela é enviada por e-mail para o contato pela 
nota fiscal.  

4. A Consultre reserva-se o direito de cancelar qualquer evento em caso fortuito, de força 
maior, ou por falta de quórum com prazo mínimo de 5 dias que antecede o evento.  

5. Informações complementares: consultre@consultre.com.br ou 27-3340-0122 (telefax das 

8h às 18h).  

 

Atenciosamente, 

 

Bruno Ahnert 

Gestor Comercial 

 

mailto:inscricao@consultre.com.br
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Projeto Básico  

Processo Administrativo nº 2020/000123 

 

1. Declaração do Objeto. 

 

1.1 Pagamento de Inscrição em Capacitação de Curso Prático de Pregão Eletrônico 

(Comprasnet) com empresa especializada para a Prestação do Serviço. 

 

1.2 Participante/ Beneficiário: 

Nome: Christiano Rodrigues Batista 

Função: Pregoeiro 

Lotação: Departamento de Fiscalização 

 

1.3 Instituição Responsável pelo Curso: 

Razão Social: CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda. 

        CNPJ: 36.003.671/0001-53 

        Inscrição Estadual: Isento 

        Inscrição Municipal: 24.687-0 

 

1.4 Dados do Curso:  

Nome: Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet)  

       Instrutor: Nádia Aparecida Dall Agnol 
Data: 25 a 27/08/2020 

Carga Horária: 09 horas  

Modalidade: On-line  

Duração: O Participantes terá 03 (três) dias de Curso. 

Valor Total: R$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais) 

 

2. Fundamentação e Objetivo da Contratação.  

 

2.1 Capacitar e Desenvolver os Profissionais do CRCAL para uma melhor execução de suas 

atividades e lhes proporcionar a oportunidade de ampliar o seu nível de conhecimentos por meio de 

cursos e treinamentos, individuais e coletivos, de desenvolvimento e capacitação profissional.  

 

2.2 O Funcionário necessita do treinamento para operar o sistema do Pregão Eletrônico para evitar 

ser multado por atos errados nos procedimentos do Pregão Eletrônico e por desconhecer detalhes 

importantes da Lei. A Formação no treinamento para operar o sistema de Pregão Eletrônico se faz 

necessário, uma vez que o houve mudança na legislação e na plataforma do Comprasnet. 

 

2.3 O Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) a ser oferecido pela instituição deverá 

capacitar o funcionário no sistema de pregão eletrônico do Comprasnet, com emissão de certificado 

de capacitação.   

 

2.4 O Currículo da Professora Nádia Aparecida Dall Agnol demonstra capacitação e 

experiência conforme a seguir:  
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2.4.1 Servidora Pública da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão desde 2013, 

onde atua como Pregoeira no Departamento de Compras, Licitações e Contratos. 

Graduanda em Direito na Universidade Paranaense – UNIPAR. Com 9 anos de 

experiência com licitações públicas, já realizou mais de 2.500 processos licitatórios 

tanto presenciais quanto eletrônicos – nestes com 7 anos de experiência prática 

através da Plataforma do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet). 

Ministra Cursos com ênfase no Pregão Eletrônico e operacionalização no Portal de 

Compras do Governo Federal (Comprasnet) desde 2016, em todos os estados 

brasileiros. Já capacitou mais de 550 pessoas, dentre servidores e fornecedores. 
 

3. Requisitos da Contratação.  

 

3.1 O Pagamento da inscrição no curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) 

enquadra-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no Inciso II do Art. 25, 

combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/93. 

 

3.2 O Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) deverá estar atualizado com o novo 

Decreto Federal de Pregão Eletrônico 10.024/2019 (que revogou os Decretos 5.450/05 e 

5.504/05). 

 

3.3 Os Requisitos mínimos para Contratação do objeto conforme definidos no Estudo 

Preliminar Técnico são os constantes no Conteúdo Programático do Curso que fazem parte 

deste Instrumento.  

 

4. Obrigações da Contratada. 

 

4.1 A Empresa deverá realizar a capacitação de acordo com o estabelecido neste projeto 

básico.   

 

4.2 Apresentar declaração que comprova capacidade técnica, devendo ser assinada pelo 

responsável de entidade contratante assegurando que já realizou satisfatoriamente 

capacitação similar sobre o mesmo tema objeto da licitação, para pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público ou privado. Os cursos ministrados anteriormente pela contratada devem ter 

sido realizados preferencialmente em órgãos públicos.  

 

4.3 Disponibilizar instrutores (s) ou professore (s) com comprovada qualificação técnica, 

conhecimento e domínio da matéria e didática para ministrar a capacitação demandada. 

Para tanto, deverá ser apresentado ao Departamento de Licitação, antes da realização do 

Curso, o currículo resumido e comprovação de já haver ministrado cursos ou treinamentos 

similares sobre os mesmos temas, bem ser graduado e ter formação acadêmica em área 

correlata. 
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4.4 Disponibilizar material didático para o treinando, com todas as matérias abordadas no 

curso, fornecendo apostila de apoio.  

 

4.5 Respeitar e cumprir com os tópicos e itens definidos no conteúdo do programa a ser 

ministrado.  

 

4.6 Assegurar o cumprimento dos horários e datas estipuladas para a prestação dos 

serviços. 

 

4.7 Responder a todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre os 

valores contratados e decorrentes dos serviços prestados. 

 

4.8 Providenciar imediata substituição do professor ou instrutor, caso algum imprevisto que 

impeça a sua continuidade no curso. O substituto deverá ser pessoa qualificada, cujo 

currículo seja equivalente ou superior ao do titular substituído. 

 

4.9 Não subcontratar, ceder ou transferir os serviços ora contratados. 

 

4.10 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar o acesso à 

plataforma de ensino, os materiais, nas quantidades estimadas e qualidade, promovendo sua 

substituição quando for necessário. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas do TERMO DE REFERÊNCIA e proposta vencedora.  

 

5.2 Exigir da CONTRATADA, a comprovação das condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Termo de Referência e os termos de sua proposta.  

 

5.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorrência considerada irregular, 

bem como qualquer defeito ou imperfeição observada quando da entrega dos produtos, 

podendo ainda rejeitar em parte ou totalmente o material em desacordo com as 

especificações, fixando prazo para sua correção, certificando-se de que as soluções por ela 

propostas sejam as mais adequadas.  

 

5.4 Emitir ordem de fornecimento para a perfeita execução do objeto, conforme legislação 

vigente; 
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5.5 Efetuar o devido pagamento, após o atesto do setor de compras, desde que cumpridas 

todas as condições estabelecidas e apresentação da nota fiscal, acompanhada das certidões 

de regularidade fiscal.  

 

5.6 Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para a execução do 

objeto.  

 

6. PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

 

6.1 A prestação do serviço deverá ser realizada no período de 25 a 27 de agosto de 2020 na 

modalidade a distância, com início no dia 25 de agosto.   

 

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

7.1 O Acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos, 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei 8.666/93. 

7.2 O nome do representante que acompanhará e fiscalizará a prestação de serviços. 

7.3 A Execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na 

Seção III – Do Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº05, de 2017, quando for o caso. 

7.4 As disposições expostas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SEGES/MP Nº 05/2017, aplicável no que for concernente a 

contratação. 

7.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. 

7.6 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da Contratante para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto §2º do art. 67,da Lei nº 8.666/93.  

7.7 A Atividade de Fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.  
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7.8 Fica reservado ao contratante o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega 

e aceitação, o serviço fornecido não estiver de acordo com o estabelecido no presente 

projeto básico.  

8. DO PAGAMENTO 

8.1 O Processo de pagamento será iniciado com a nota fiscal apresentada pela 

CONTRATADA, como atesto do responsável pelo setor de compras ou fiscal do contrato 

de que os materiais foram entregues corretamente, bem como os documentos de 

comprovação de regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

8.2 O CONTRATANTE efetuará o pagamento até 05 (cinco) dias úteis a contar da 

apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal correspondente aos materiais fornecidos 

e aceitos, depois de recebido o atesto pelo responsável pela compra.  

8.3 A nota fiscal deverá conter o nome da empresa, CNPJ, números de banco, agência, 

conta corrente da CONTRATADA e descrição dos objetos.  

8.4 Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa Nº 

1.234/12 da SRF, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações 

federais, estaduais e/ou municipais o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção de 

impostos.  

8.5 Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na Instrução Normativa Nº 

1.234/12 da SRF, quando a empresa contratada for optante pelo “SIMPLES NACIONAL”, 

comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de documentação e de 

Declaração que comprove tal situação.  

8.6 Caso o faturamento apresente alguma incorreção, os documentos de cobrança serão 

devolvidos à CONTRATADA para regularização e pagos até 72 (setenta e duas) horas, a 

contar de sua nova aceitação, valendo a data acima como a do novo adimplemento, não 

sendo devida, em nenhuma hipótese, atualização financeira.  

8.7 Será facultado ao CONTRATANTE o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 

aceitação, ficar comprovada a imperfeição ou a execução em desacordo com as 

especificações deste Termo de Referência.  

8.8 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigente. 

8.9 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de atestação de 

conformidade da entrega do serviço, bem como, comprovação de regularidade junto à 

Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, às Fazendas Federal,  
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Estadual e Municipal do domínio ou sede, e Justiça Trabalhista, mediante apresentação das 

certidões negativas de débito, bem como, atesto da conformidade da entrega dos produtos. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pelo CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

as seguintes penalidades.  

  

9.1.1 Advertência;  

9.1.2 Multa de:  

  

a) 0,5% ao dia sobre o valor atualizado do contrato, limitada a incidência a 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo e a critério do CONTRATANTE, no caso de 

cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

 

b) 10% sobre o valor atualizado do contrato, em caso de atraso no 

cumprimento, por período superior ao previsto no item “a” ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida.;  

 

c) 20% sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção dos procedimentos 

necessários para a devolução do montante pago à CONTRATADA.  

 

d) Nos casos descritos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% ao 

mês até a data do efetivo pagamento;  

 

9.1.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

 

9.1.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados.  
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9.2 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 

advertência. Declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a 

Administração do CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso.  

 

9.3 caberá ao departamento competente deste Conselho manter o cadastro atualizado das 

advertências enviadas as empresas licitantes.  

 

9.4 As penalidades previstas neste Termo não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 

maior ou caso fortuito.  

 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS  

 

10.1 A empresa promotora do treinamento apresentou a seguinte proposta que segue 

em anexo: 

Curso Quantidade Valor Unitário por 

Participante 

Valor Total do 

Investimento 

Curso Prático de Pregão 

Eletrônico (Comprasnet) 

01 R$ 890,00 R$ 890,00 

Valor Total do Investimento .............................................................. R$ 890,00 

     10.2 Este preço inclui: 

10.2.1 Acesso durante o período de treinamento de 25 a 27 de agosto de 2020 com 

acesso a todas as aulas 100% ao vivo e online, material didático online, Plataforma 

de interação simultânea entre professor e aluno e certificado após a conclusão do 

curso.  

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 As despesas para atender a esta contratação estão programadas em Dotação 

Orçamentária própria, Projeto nº 5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.02.01.011 - SELEÇÃO, 

TREINAMENTO E ORG/APL. 

  

 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2020.  

 

_________________________________ 

André Luís Trindade de Assis 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Maceió/AL, 10 de agosto de 2020 

 

A Justificativa apresentada, especificações técnicas, quantidades, estratégia de execução, contidos 

no presente instrumento, demonstraram-se satisfatórios e suficientes para o atendimento das 

necessidades do CRCAL. 

 

Face ao exposto acima, aprovo o presente Termo de Projeto Básico. 

 

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos para as providências necessárias.  

 

 

________________________________ 

Maria Francisca da Silva Araújo Filha  

Diretora Executiva 
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ESTUDOS PRELIMINARES 

Processo Administrativo Nº 2020/000123-CRCAL 

1. Identificação da Necessidade de Contratação. 

1.1 O Objetivo do Presente documento é o pagamento de Inscrição em Capacitação de 

Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) com empresa especializada para a Prestação 

do Serviço. 

1.2 Justificativa da necessidade de contratação dos serviços - Capacitar e Desenvolver os 

Profissionais do CRCAL para uma melhor execução de suas atividades e lhes proporcionar a 

oportunidade de ampliar o seu nível de conhecimentos por meio de cursos e treinamentos, 

individuais e coletivos, de desenvolvimento e capacitação profissional. O Funcionário 

necessita do treinamento para operar o sistema do Pregão Eletrônico para evitar ser multado 

por atos errados nos procedimentos do Pregão Eletrônico e por desconhecer detalhes 

importantes da Lei. A Formação no treinamento para operar o sistema de Pregão Eletrônico se 

faz necessário, uma vez que o houve mudança na legislação e na plataforma do Comprasnet.O 

Curso Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet) a ser oferecido pela instituição deverá 

capacitar o funcionário no sistema de pregão eletrônico do Comprasnet, com emissão de 

certificado de capacitação.      

2.1 A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e autorização no 

Planejamento Estratégico, Orçamento Anual, detalhamento no Plano de Trabalho onde são 

informados as justificativas, os objetivos e as metas globais. 

a) Orçamento 

Resolução nº 301/2019 – Aprova a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 

do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e dá outras providências, conforme 

publicação no Diário Oficial da União, no dia 29 de novembro de 2019. 

b) Plano de Trabalho de CRCAL  

Projeto nº 5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.02.01.011 - SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APL 

3. Requisitos da Contratação 

3.1 Requisito necessários para o atendimento da necessidade:  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

DE ALAGOAS  
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3.2 A empresa a ser contratada para ministrar o treinamento deverá: 

a) Realizar a capacitação de acordo como Termo de Referência; 

b) Apresentar declaração que comprova capacidade técnica, devendo ser assinada pelo 

responsável de entidade contratante assegurando que já realizou satisfatoriamente 

capacitação similar sobre o mesmo tema objeto da licitação, para pessoa (s) jurídica (s) 

de direito público ou privado. Os cursos ministrados anteriormente pela contratada 

devem ter sido realizados preferencialmente em órgãos públicos: 

a. Disponibilizar instrutores (s) ou professore (s) com comprovada qualificação 

técnica, conhecimento e domínio da matéria e didática para ministrar a capacitação 

demandada. Para tanto, deverá ser apresentado ao Departamento de Licitação, antes 

da realização do Curso, o currículo resumido e comprovação de já haver ministrado 

cursos ou treinamentos similares sobre os mesmos temas, bem ser graduado e ter 

formação acadêmica em área correlata.  

b. Disponibilizar material didático para o treinando, com todas as matérias abordadas 

no curso, fornecendo apostilas de apoio. 

c. Respeitar e cumprir com os tópicos e itens definidos no conteúdo do programa a ser 

ministrado.  

d. Assegurar o cumprimento dos horários e datas estipuladas para a prestação dos 

serviços. 

e. Responder a todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre 

os valores contratados e decorrentes dos serviços prestados. 

f. Responsabilizar-se pelas despesas dos professores e/ou instrutores com relação a 

honorários, estadias, diárias, alimentação, transportes, deslocamentos, taxas, 

impostos, e outras despesas inerentes necessárias a assegurar a excelência na 

execução da prestação de serviços.  

g. Cumprir as obrigações contratuais fixadas no edital, no projeto básico e Contrato.  

h. Assegurar a excelência na prestação dos serviços. 

i. Fornecer certificado individual de conclusão ao aluno. 

j. Providenciar imediata substituição do professor ou instrutor, caso algum imprevisto 

que impeça a sua continuidade no curso. O substituto deverá ser pessoa qualificada, 

cujo currículo seja equivalente ou superior ao do titular substituído. 

k. Não subcontratar, ceder ou transferir os serviços ora contratados. 

l. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar o acesso à 

plataforma de ensino, os materiais, nas quantidades estimadas e qualidade, 

promovendo sua substituição quando for necessário.  
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3.3 Natureza do Serviço:   

3.3.1 O Item a ser contratado não se configura como serviço de natureza continuada e 

impõe ao contratado o dever de realizar a prestação do serviço em um período 

determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário 

à conclusão do  objeto, observada as hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei 

8.666/93.   

3.4 Da Realização do curso: 

• Aulas com transmissão 100% Ao Vivo; 

• Didática e metodologia adaptadas a realidade virtual; 

• Material didático online direcionado e atualizado; 

• Plataforma de interação simultânea entre o professor e a turma; 

3.5 Metodologia de Ensino:  

• MÓDULO I 

1.Introdução 

▪ Conceitos Fundamentais 

▪ Atualização do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 

▪ Instrução Normativa 206/2019 e os prazo para utilização do Pregão 

Eletrônico 

▪ Lei Complementar nº 123/06 e Prerrogativas de ME/EPP/MEI/EIRELI 

– exclusividade e prioridade de contratação 

2.SICAF 

▪ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

▪ Consulta situação do fornecedor; 

▪ Busca parametrizada; 

▪ Relatório e lançamento de ocorrências; 

▪ Inclusão de ocorrências. 

3.Adesão 

▪ Adesão de órgão público ao Portal de Compras do Governo Federal – 

COMPRASNET; 

▪ Habilitação dos servidores no sistema SIASG; 
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▪ SIASG – requisitos, cadastramento de usuários e certificação digital. 

 MÓDULO II 

4. Pesquisa de materiais e serviços nos catálogos – CATMAT e CATSER; 

▪ Consultas em geral; 

5. Lançamento de Licitações; 

▪ Inclusão de licitações Tradicionais e pelo Sistema de Registro de Preços 

– SRP; 

▪ Telas de trabalho do pregoeiro – opções do menu; 

▪ Divulgação de Avisos, Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações ao 

Edital, conforme o Decreto nº 10.024/2019. 

6. Realização dos Eventos de Licitação; 

▪ Evento de adiamento; 

▪ Evento de alteração; 

▪ Evento de retificação; 

▪ Evento de suspensão; e 

▪ Evento de reabertura (com e sem prazo). 

7. Realização do Pregão; 

▪ Realização do Pregão eletrônico (com simulação pregoeiro x 

fornecedor); 

▪ Sessão Pública – abertura, condução e boas práticas.; 

6.2.1. Simulação dos modos de disputa Aberto e Aberto/Fechado, conforme o Decreto nº 

10.024/2019; 

6.2.2. Demonstração do Desempate dos lances finais de empresas ME/EPP, de acordo com a 

Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações; 

MÓDULO III 

8. Fase de análise de propostas, Negociação e possibilidade de efetuar diligências 

▪ Abertura e análise das propostas; 

▪ Negociação de preços de acordo com art. 38 do Decreto 10.024/19; 

▪ Prazos para complementação de informações pertinentes aos 

documentos de habilitação 
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9. Habilitação no Pregão Eletrônico 

▪ Documentos de Habilitação; 

▪ Verificação dos documentos constantes no SICAF 

▪ Quais documentos são possíveis de conferir no SICAF 

▪ Adjudicação 

▪ Encerrar a sessão 

10. Finalizando o Pregão Eletrônico; 

▪ Ata do Pregão e demais documentos do sistema; 

▪ Recursos – pressupostos, prazos, análise e decisão; 

▪ A adjudicação e Homologação 

▪ Retorno de Fase do Pregão Eletrônico. 

4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte. 

4.1 Para efeito de estimativa das quantidades estipula-se ou define-se a necessidade de 

contratação de acordo com a estimativa de quantidades indicada abaixo:  

Item Descrição  Unidade Quantidade 

01 Curso Prático de Pregão Eletrônico 

(Comprasnet) 

Unid 01 

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar. 

5.1 O Levantamento de mercado para a contratação dos serviços em atendimento à IN 

SLTI/MPOG  nº05 de 27 de junho de 2014  (e alterações), que dispõe sobre o procedimento 

administrativo para a realização de pesquisa de preços  para aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral, nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de 

mercado. Para o presente objeto utilizou-se os incisos: I/II/III/IV. 

5.2 Todas as solicitações de propostas a serem enviadas aos fornecedores devem ser 

formalizadas por e-mail institucional.  

5.3 A pesquisa de mercado deverá ser executada levando em conta as variáveis que podem 

influenciar a pesquisa. Para o TCU, “os preços coletados devem ser pesquisados em condições 

semelhantes às solicitadas no procedimento licitatório e se referir a objeto idêntico ao da 

licitação”,  
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5.4 A Comparação entre itens diferentes pode ocasionar distorções nos resultados e 

consequentemente contribuir para que a aquisição ou contratação não se revele 

economicamente vantajosa para a administração.   

6. Estimativas de Preços ou preços referenciais. 

6.1 A definição do método para estimativa de preços ou dos meios de preços referenciais 

deverá ser obtido a partir da ampla pesquisa de mercado de acordo com o levantamento do 

mercado seguindo os critérios do item 8.1 deste instrumento com a apuração da memória de 

cálculo da Estimativa de Preços ou dos Preços Referenciais e devida análise crítica dos preços. 

Curso Quantidade Valor Unitário por 

Participante 

Valor Total do 

Investimento 

Curso Prático de Pregão 

Eletrônico (Comprasnet) 

01 R$ 890,00 R$ 890,00 

Valor Total do Investimento .............................................................. R$ 890,00 

 

6.2 Este preço inclui: 

6.2.1 Acesso durante o período de treinamento de 25 a 27 de agosto de 2020 com acesso a todas as 

aulas 100% ao vivo e online, material didático online, Plataforma de interação simultânea entre 

professor e aluno e certificado após a conclusão do curso.  

7. Descrição da solução como um todo. 

7.1 Os Serviços educacionais prestados pela empresa contratada serão de sua inteira 

responsabilidade e deverão ser executados por Profissionais Treinados e Qualificados. 

8. Justificativas para parcelamento ou não da solução quando necessária para a 

individualização do objeto. 

8.1 Em razão das características do objeto e regime de execução dos serviços não será possível 

e economicamente viável licita-lo em parcelas (itens, lotes ou etapas) uma vez que se trata de 

aquisição de 10 (dez) barreiras de proteção em acrílico transparente para as mesas dos setores 

de atendimento, à Administração interessa o todo, não as unidades que compõem as partes. De 

acordo com a Lei 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação 

tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado.  

9. Demonstrativos dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.  

9.1 Com a aquisição dos itens, busca-se por melhores soluções disponíveis no mercado, na 

modalidade a distância para a formação no treinamento do funcionário capacitando para 

operar Pregão Eletrônico no Comprasnet atendendo a nova legislação do Decreto 10.024/2019 
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que regulamenta que Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, 

para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública 

federal. 

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes 

10.1 Foram utilizados como base de estudos os processos licitatórios: 

• INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 09/2019 – CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO MARANHÃO. Constitui objeto: Contratação de Empresa 

especializada para prestação de serviços referente a uma inscrição em Curso 

Completo de Capacitação, Formação e Atualização Técnica em Pregão Eletrônico. 

11. Declaração de Viabilidade ou não da Contratação 

11.1 Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares 

realizado por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que é VIÁVEL a contratação 

proposta pela unidade requisitante.  

 

Maceió/AL, 07 de agosto de 2020. 

 

__________________________ 

André Luís Trindade de Assis 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, CEP: 57.057-570 - Maceió/AL 

Telefone (82) 3194-3030 -crcal@crcal.org.br – www.crcal.org.br  

 

 

 

Setor de Compras/Licitações  

Em 10 de agosto de 2020  

 

De: Licitações e Compras 

Para: Departamento Jurídico 

A/C. do Assessor Jurídico: Jonathan Soares de Araújo  

 

Assunto: Solicitação de análise e parecer quanto a legalidade da contratação referente ao 

Processo Administrativo nº 2020/00123 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2020.  

 

   Solicitação de análise e parecer quanto à legalidade da contratação 

referente ao Processo Administrativo nº 2020/000123 - Inexigibilidade de Licitação nº 

06/2020, que tem como objetivo o Pagamento de Inscrição em Curso Prático de Pregão 

Eletrônico para Pregoeiro do CRCAL.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

André Luís Trindade de Assis 

Assistente Administrativo 

Setor de Compras e Licitações 

mailto:-crcal@crcal.org.br
http://www.crcal.org.br/


  

PROC: 2020/000123 

DATA: 

10/08/2020 

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant.  Discriminação Inexigibilidade de Licitação Nº 06/2020 

  Inscrição em Curso Prático Pregão 

Eletrônico (Comprasnet). 
CONSULTRE - Consultoria e 

Treinamento Ltda. 

CNPJ: 36.003.671/0001-53 

 

 

MENOR VALOR 

  Serviços (Conta Contábil: 6.3.1.3.02.01.011) Valor Unitário Valor Global 

01 01 Inscrição em Curso Prático Pregão 

Eletrônico (Comprasnet). 

R$ 890,00 R$ 890,00  

  Valor Total .............................................................................. R$ 890,00 

 

MENOR PREÇO GLOBAL R$ 890,00 

 

 

 

André Luís Trindade de Assis 

 

 

Wellington José dos Santos 

 

 

Reduval de Araújo Freitas  

 

 

Maria Francisca da Silva Araújo Silva 

 

 

José Vieira dos Santos  

Presidente da Comissão de Licitação Membro da Comissão de Licitação Membro da Comissão de Licitação Diretoria Executiva  Presidente do CRCAL 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS 
Rua: Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, Maceió/AL – Fone (82) 3194-3030 

CEP: 57.057-570 

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 36.003.671/0001-53 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:33:51 do dia 05/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2021.
Código de controle da certidão: D3C2.05FE.465C.AFED
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.003.671/0001-53
Certidão nº: 19069136/2020
Expedição: 06/08/2020, às 16:42:06
Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.003.671/0001-53, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


06/08/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.003.671/0001-53
Razão Social:CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Endereço: AV CHAMPAGNAT 645 ED PALMARES SL 502 / CENTRO / VILA VELHA / ES

/ 29100-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2020 a 02/09/2020 

Certificação Número: 2020080401330388252267

Informação obtida em 06/08/2020 16:43:13

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

Voltar Imprimir



   

 

DESPACHOS 
Compra/Serviço/Concessão de 

Diárias ou Auxílio Deslocamento 

 
EXERCÍCIO 

2020 

Processo nº2020/000123  Data: 10/08/2020 

(x) Propostas e resumo do resultado, estão anexos. Remeto os autos ao Deptº Contábil para se 
manifestar quanto a existência de dotação orçamentária. 
(x) A despesa estimada é de R$ 890,00 encaminho os autos ao Deptº Contábil para se manifestar 
quanto à existência de dotação orçamentária.  

 
 
 

10/08/2020_ André Luís Trindade de Assis  
Setor de Compras /Serviços  

( X) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 
8.666/93; encaminhe-se à Presidência;  
( ) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 
8.666/93; necessário elaboração de termo de contrato/aditivo; encaminhem-se os autos à 
Assessoria Jurídica, após autorizo da Presidência;  
( ) Outros casos de dispensa/inexigibilidade (justificativa em anexo); encaminhem-se os autos à 
Assessoria Jurídica;  
(  ) Aberto procedimento licitatório (modalidade/nº): ______________; encaminhem-se os autos à 
Assessoria Jurídica, após autorizo da Presidência; 
(  ) Arquive-se a presente solicitação;  
 
 
 

10/08/2020_ Maria Francisca da Silva Araújo Filha 
Diretora Executiva 

( X ) Considerando que a presente compra é necessária e inerente às atividades deste órgão, 
autorizo a contratação, encaminhe-se o processo para o setor responsável para prosseguimento 
do feito.  
(  ) Arquive-se a presente solicitação. Encaminhe-se o processo para o Setor Contábil/Financeiro 
para a anulação da reserva orçamentária.  
 
 
 

10/08/2020_  José Vieira dos Santos 
Presidente do CRCAL 

 
( X ) Existe, na dotação orçamentária específica, o saldo de R$ 8790,00, suficiente para o 
atendimento desta despesa, sendo realizada reserva orçamentária nesta data;  
(  ) Não existe dotação orçamentária suficiente;  
(  ) Foi providenciada a abertura de crédito adicional ou realização de remanejamento para fazer 
face a presente despesa – Portaria nº _________.  
 
 
 
 

10/08/2020_  Lucivaldo Damião da Silva 
Contador CRC-AL Nº 07874/AL 

Fornecedor/Interessado:  CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 
CNPJ/CPF: 36.003.671/0001-53 
Objetivo:   Pagamento de Inscrição em Curso Prático de Pregão Eletrônico para Pregoeiro 
do CRCAL. 

LUCIVALDO 
DAMIAO DA 
SILVA:039255004
05

Assinado de forma digital 
por LUCIVALDO DAMIAO 
DA SILVA:03925500405 
Dados: 2020.09.17 
09:34:53 -03'00'

ANDRE LUIS TRINDADE 
DE ASSIS:06833176442

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS 
TRINDADE DE ASSIS:06833176442 
Dados: 2020.09.18 10:53:35 -03'00'

JOSE VIEIRA DOS 
SANTOS:13341952420

Assinado de forma digital por JOSE 
VIEIRA DOS SANTOS:13341952420 
Dados: 2020.09.21 10:33:31 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 11.08.2020

12:13

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.047

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 36.003.671/0001-53

Exercício

142 ORDINARIO 2020/00012310.08.2020 2020

Descrição da Conta

INSCRIÇÕES

Nome :

Endereço

CEP

:

:

:

AV CHAMPAGNAT 645 ED PALMARES SL 502

29100-011

Bairro : CENTRO

Cidade : VILA VELHA UF : ES

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$ 4.740,00    R$ 0,00  R$ 890,00 R$ 3.850,00

Valor por Extenso

Oitocentos e Noventa Reais

DESPESA COM A INSCRIÇÃO EM CURSO PRÁTICO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGOEIRO
DO CRCAL.

1  R$ 890,00 R$ 890,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Inexigibilidade  Inciso II do Art. 25, da Lei 8.666/93.

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5005 - CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE

Nº. Reserva

142

Número do Evento

1171

Descrição do Evento

INSCRIÇÕES

SubProjeto

 -

Núm. Controle

0

, 10 de Agosto de 2020

___________________________________
LUCIVALDO DAMIÃO DA SILVA

CONTADOR CRC 7874

CPF: 039.255.004-05

___________________________________
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DO CRC/AL

CPF:136.728.004-49

LUCIVALDO DAMIAO 
DA SILVA:03925500405

Assinado de forma digital por 
LUCIVALDO DAMIAO DA 
SILVA:03925500405 
Dados: 2020.08.11 12:10:58 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 11/09/2020

12:18

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto. ProcessoData Ordem Pagto.

9909 2020/00012327/08/2020

Fonte de Recursos

Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor

142 890,006.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 

Projeto

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Favorecido

Nome

Endereço

CEP :

:

: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

AV CHAMPAGNAT 645 ED PALMARES SL 502

29100-011 Cidade : VILA VELHA

CNPJ / CPF

Bairro

UF

:

:

:

36.003.671/0001-53

CENTRO

ES

Histórico da Ordem de Pagamento
DESPESA COM A INSCRIÇÃO EM CURSO PRÁTICO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA
PREGOEIRO DO CRCAL.

Data Vencimento

08/09/2020

Valor

890,00

Retenções / Descontos

 4,8 % - IR (4,8%) - 42,72      1 % - CSLL (1,0% - 8,90      3 % - COFINS(3%) - 26,70      0,65 % - PIS/PAS - 5,79

Valor Bruto : 890,00 Valor Descontos : 84,11 Valor Líquido : 805,89

____/____/______

Data

___________________________________

A LIQUIDAÇÂO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE
EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO,
NO QUAL SE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO
PRESTADO.

Liquidação

Pagamento

EM FACE DA LIQUIDAÇÂO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA
IMPORTANCIA R$     890,00 (oitocentos e noventa  reais ) AO FAVORECIDO
OU SEU PROCURADOR. ____/____/______

Data

___________________________________
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

Recursos

Banco

Tipo Pagto.

Valor Pago :

:

: BANCO DO BRASIL S/A

TRANSFERENCIA BANCARIA

805,89 (oitocentos e cinco reais  e oitenta e nove centavos )

Agência

Complemento

:

:

0013-2

Num. Cheque

Conta Contábil : 1.1.1.1.03.01.001

:

Conta : 3.089-9

Recibo

RECEBEMOS A IMPORTANCIA R$     805,89 (oitocentos e cinco reais  e
oitenta e nove centavos ) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA,
DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO. ____/____/______

Data Favorecido

___________________________________

LUCIVALDO DAMIAO 
DA SILVA:03925500405

Assinado de forma digital por 
LUCIVALDO DAMIAO DA 
SILVA:03925500405 
Dados: 2020.09.11 12:34:16 -03'00'

JOSE VIEIRA DOS 
SANTOS:13341952420

Assinado de forma digital por JOSE 
VIEIRA DOS SANTOS:13341952420 
Dados: 2020.09.21 10:34:42 -03'00'



 Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 

 Número da Nota
 15404 

Data de Emissão
 27/08/2020

RPS
 37394 /NFE 

Competência
 27/08/2020

Prestador de serviços

CPF/CNPJ 36.003.671/0001-53 Inscrição Municipal: 24687

Nome/Razão Social CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP

Endereço CHAMPAGNAT, 645 - ED. PALMARES SALA 502 - CENTRO - CEP:
29100013 

Município/UF Vila Velha/ES     Email:consultre@consultre.com.br

Tomador de serviços
CPF/CNPJ 12.303.541/0001-78 Inscrição Municipal
Nome/Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Endereço R TEREZA DE AZEVEDO, 1526 - - - FAROL - CEP: 57052600 
Município/UF Maceió/AL   Email licitacao@crcal.org.br 

Dados complementares

Município da prestação do serviço: Vila Velha - ES Regime: Empresa Normal - ISS Variável 

Município da incidência: Vila Velha - ES Exigibilidade: Exigível 

Código de serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureza. 

CNAE: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

Discriminação dos serviços

Inscrição no Curso (EAD On Line): Prático de Pregão Eletrônico (Comprasnet). Participante: Christiano Rodrigues
Batista. Empenho: 142. Periodo: 25 a 27/082020.

Conta para Depósito: Banco do Brasil - Ag. 1240-8 - C.C: 105.895-9 - Empresa não optante pelo SIMPLES
Nacional. Valor aproximado dos Tributos: R$ 147,47 / Fonte: Tabela IBPT. 

Valor dos serviços = R$ 890,00 // Valor líquido da nota = R$ 805,89 
Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções
(R$)
0,00 

Base de Cálculo
(R$)
890,00 

Desconto
Cond. (R$)
0,00 

Alíquota
(%)
2,50 

Valor do ISS
Calculado (R$)
22,25 

Valor do ISS
Devido (R$)
22,25 

Valor do ISS
Retido (R$)
0,00

IR (R$)
42,72 

INSS (R$)
0,00 

CSLL (R$)
8,90 

PIS (R$)
5,79 

Cofins (R$)
26,70 

Outras retenções (R$)
0,00

Outras informações
Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto nº 10 de 15/01/2010 e autorizada pela AIDF N°
20101934/2010 de 21/07/2010;
Esta NFS-e substitui o RPS N° 37394/NFE;
Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 80920B7D-50B0-4FC3-9CAC-C06F4AF9AC93

ANDRE LUIS 
TRINDADE DE 
ASSIS:0683317644
2

Assinado de forma digital 
por ANDRE LUIS TRINDADE 
DE ASSIS:06833176442 
Dados: 2020.09.18 10:54:28 
-03'00'
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