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EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 

SETOR SOLICITANTE Gerência de Desenvolvimento Profissional 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

Contratação da palestrante Georgia Marina Oliveira 
Ferreira de Lima, por meio da empresa Georgia 
Marina Oliveira Ferreira de Lima 01453034463, 
inscrita no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08, 
para ministrar a palestra intitulada “Técnicas de 
Oratória para Contadores: Desenvolva sua 
Comunicação para uma Carreira Memorável”, 
durante o Seminário de Desenvolvimento e 
Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no 
dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 
21h30min. 

DATA DE INÍCIO DO PROCESSO 20/04/2022 

 
 

PE-002/AF 
11/8/2021 

 

 



Descrição do material ou serviço Quantidade

Contratação      da      palestrante      Georgia      Marina      Oliveira      Ferreira      de      Lima,      para     proferir     palestra     com     o     tema:     “Técnicas     de     Oratória     para
Contadores:     Desenvolva     sua     Comunicação     para     uma     Carreira     Memorável”,     durante     a     realização     do     Seminário     de     Desenvolvimento     e
Capacitação      Profissional      do      Triângulo      Mineiro      -      Uberlândia,      no      dia      17      de      maio      de      2022,     das     20h30min     às     21h30min,     na     cidade     de
Uberlândia/MG.
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Pedido de: Setor Requisitante: GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALServiço Emitido em: 

Previsão de  entrega ou início da execução do serviço: 17/05/2022

28/04/2022

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico: 

Conforme     previsto     no     Plano     de     Trabalho     do     exercício     de     2022,     o     Conselho     Regional    de    Contabilidade    de    Minas    Gerais    realizará    no    dia    17    de    maio    de
2022,     o     Seminário     de     Desenvolvimento     e     Capacitação     Profissional    de    Uberlândia/MG.    O    Seminário    visa    promover    a    Educação    Profissional    Continuada,
proporcionando     aos    profissionais    da    contabilidade    oportunidades    para    o    aperfeiçoamento    técnico,    por    meio    de    palestras    que    abordam    temas    atuais    e    de
relevância      para      o      exercício      da      profissão.      Inserido      neste      contexto,      o      Seminário     é     reflexo     do     compromisso     da     Entidade     com     as     ações     de     fiscalização
preventiva,    uma    vez    que,    ao    promover    a    capacitação,    orientação    e    o   devido   acautelamento   do   profissional   da   contabilidade   quanto   ao   exercício   adequado
da      profissão,      atua      efetivamente      como      fator     de     proteção     da     sociedade.     Por     este     modo,     com     o     objetivo     de     promover     e     aprimorar     o     conhecimento     dos
profissional    da    contabilidade    da    Cidade    de    Uberlândia    e    região,    faz-se    necessário    a    contratação    da    palestrante    Georgia    Marina    Oliveira   Ferreira   de   Lima,
para       proferir       palestra       sob       tema:       “Técnicas      de      Oratória      para      Contadores:      Desenvolva      sua      Comunicação      para      uma      Carreira      Memorável”,      durante      a
realização    do    Seminário    de    Desenvolvimento    e    Capacitação    Profissional    do    Triângulo    Mineiro    -    Uberlândia,    no    dia    17    de    maio    de    2022,   das   20h30min   às
12h30min, na cidade de Uberlândia. Local de realização a definir.

Número do centro de custo:

Número do projeto:

Conta contábil:

Valor disponível:

Valor estimado:

SEMIN. DESENVOLV. PROFISSIONAL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA

PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / 
JORNADAS

SERVIÇOS DE INSTRUTORES 

R$ 48.000,00

R$ 6.800,00

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

399

3013

6.3.1.3.02.01.004

Responsável pela Demada: WALISON VLADIMIR MAXIMIANO

Matrícula Responsável pela validação: Data Horário

352 DAVIDSON VOLPE JUNQUEIRA 28/04/2022 16:33

233 JULIO CESAR DA SILVA 28/04/2022 17:20

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Descrição resumida: Contratação de palestrante p/ Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Uberlândia

Autorizo  a  abertura  do  respectivo  processo  de  compra/contratação, respeitando 
a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Solicitação de compra/serviço

11685

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 29/04/2022
11:21:39
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Setor Requisitante Gerência de Desenvolvimento Profissional

Responsável Pela Demanda Davidson Volpe Junqueira

Equipe de Planejamento
Leonardo Nantes Antunes
Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Leandro Magalhães Paulino

Contratação da palestrante Georgia Lima para ministrar palestra durante o Seminário de 
Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, que será realizado em
Uberlândia, no dia 17 de maio de 2022, de acordo com os temas definidos na programação do
evento.

O Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional é um evento realizado pelo Conselho,
que visa promover a Educação Profissional Continuada, proporcionando aos profissionais da
contabilidade oportunidades para o aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam
temas atuais e de relevância para o exercício da profissão, assim como a participação em debates
que propiciarão a transferência mútua de conhecimento e experiências entre os diversos
profissionais das várias regiões do estado de Minas Gerais.

Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as ações de
fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, orientação e o devido
acautelamento do profissional da contabilidade quanto ao exercício adequado da profissão, atua
efetivamente como fator de proteção da sociedade.

Nessa edição do Seminário, um dos assuntos que serão abordados no evento está relacionado ao
tema “Soft skills - Técnicas de Oratória para Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma
Carreira Memorável”. Nesse sentido, foi realizada ampla pesquisa de profissionais com expertise 
na ministração de palestras relacionadas a esse tema, visando agregar conhecimento técnico e
contribuir com o desenvolvimento dos profissionais da contabilidade, tendo sido sugerida a 
contratação da palestrante Georgia Lima.

Importante ressaltar que a contratação de um palestrante é essencial para viabilizar a realização 
do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, que tem como objetivo dar
continuidade às ações de fiscalização preventiva, de forma que, no contexto do Programa de 
Educação Continuada, seja proporcionada aos profissionais da contabilidade, além da capacitação
técnica na área contábil, a expansão de suas habilidades multidisciplinares relacionadas à 
tecnologia, à economia, ao mercado, à comunicação, à educação financeira, ao
empreendedorismo, à sustentabilidade dos negócios, a conteúdo motivacional, ao comportamento 
social ético; temas esses que se tornaram altamente relevantes, principalmente devido à atual 
conjuntura vivenciada pela pandemia da covid-19, que alterou profundamente o modo de vida das 
pessoas, tanto no contexto social quanto econômico.

Dessa forma, a realização da palestra durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação
Profissional do Triangulo Mineiro, ministrada pela palestrante Georgia Lima, a qual possui notório 
saber (técnico, prático, profissional e acadêmico), irá promover a capacitação e desenvolvimento 
da classe contábil, no sentido de buscar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados
à sociedade e ao plenoatendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil.

A contratação da palestrante para o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do
Triângulo Mineiro foi prevista no Plano Anual de Contratações de 2022, cuja justificativa está
vinculada ao objetivo da qualidade definido no Planejamento Estratégico da Entidade de
“aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização como fator de
proteção da sociedade”.

Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi

Esse documento foi assinado por LeandrToelMefaognaelh:ã(3e1s)P3a2u6li9n-o8,4L0e0o–naCrEdPo:N3a0n1t4e0s-1A0n5tu–neBseleoVHINorICizoIUnSteT/MADGEU REZENDE
ROSA. Para validar o documento e suas assinaturascraccmesgs@echrtctpmsg:/./oarsgs.ibnrad–owr.wcrwcm.cgrc.omrgg..borr/gv.ablirdate/CF96W-CM3GH-HFFGC-
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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO CRCMG
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Além disso, o evento também foi contemplado no Plano de Trabalho de 2022, no projeto 3013 -
Promover a Educação Continuada – Encontros / Seminários / Fórum / Jornadas, com a previsão
dos recursos necessários às contratações deste Seminário.

Os requisitos da contratação se fundamentam no notório saber da palestrante, com relação ao tema
“Soft skills - técnicas de oratória para contadores: desenvolva sua comunicação para uma carreira
memorável”, proposto pela organização do evento, em conjunto com a Câmara de Desenvolvimento
Profissional.

Não se aplica.

A contratação da palestrante foi estabelecida de acordo com a programação da Seminário, definida
pela organização do evento e pela Câmara de Desenvolvimento Profissional, sendo realizado 
amplo estudo e análise da adequação do profissional, conforme suas experiências práticas, 
profissionais e acadêmicas, ao tema proposto para o Seminário.
Contudo, é importante repisar que embora tenha havido tratativas introdutórias, a efetiva
contratação dependerá do atendimento dos requisitos indispensáveis à formalização do processo
de contratação.

Na edição anterior do evento foram contratados profissionais de notória especialização, de acordo
com os temas definidos pela comissão organizadora e a Câmara de Desenvolvimento Profissional,
tendo o evento recebido uma satisfatória avaliação dos participantes.
Em relação à formalização dos processos de contratação e a execução e fiscalização dos contratos,
não houve nenhuma ocorrência relevante.

Considerando o tema proposto para o Seminário, foi realizado um estudo e análise de profissionais
com expertise na ministração de palestras relacionadas a esse tema, tendo sido identificada a
palestrante Geórgia Marina Oliveira Ferreira de Lima, que é advogada, especialista e Mestre em
Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
especialista em oratória e soft skills, com experiências práticas no Brasil e exterior e atuação na
área de comunicação de projetos de Ciência, Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e
Desenvolvimento Humano.

Nesse sentido, tendo em vista que, de acordo com o currículo apresentado pela palestrante, ela se
destaca como conhecedora e especialista do tema “Soft skills” e que possui disponibilidade para
ministrar a palestra durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do
Triangulo Mineiro em Uberlândia, no dia 17 de maio de 2022, indicamos realizar a sua contratação
para esse evento.

Quanto à formalidade da contratação, atentando que esse tipo de serviço é caracterizado como
serviço técnico profissional especializado, conforme estabelece o artigo 13 da Lei nº 8.666/1993, o
de processo será formalizado através de inexigibilidade de licitação.

Além das negociações de preços a serem realizadas com a palestrante, serão verificados ainda os
preços praticados junto a outros contratantes, de forma a preservar a vantajosidade, a conveniência
e a economicidade da contratação.

Preliminarmente, em consulta realizada junto à palestrante, foi informado, inicialmente, os
seguintes custos estimados:

Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi

Esse documento foi assinado por LeandrToelMefaognaelh:ã(3e1s)P3a2u6li9n-o8,4L0e0o–naCrEdPo:N3a0n1t4e0s-1A0n5tu–neBseleoVHINorICizoIUnSteT/MADGEU REZENDE
ROSA. Para validar o documento e suas assinaturascraccmesgs@echrtctpmsg:/./oarsgs.ibnrad–owr.wcrwcm.cgrc.omrgg..borr/gv.ablirdate/CF96W-CM3GH-HFFGC-

UTVC2 2

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5. NORMATIVOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

7. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A
CONTRATAR

9. DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO DE
PREÇOS REFERENCIAIS
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PALESTRA “SOFT SKILLS”

CARGA HORÁRIA VALOR
1 hora R$6.800

1 hora e trinta minutos R$7.300
2 horas R$7.800

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução refere-se à contratação de palestrante detentor de notório saber, com relação ao tema 
“Soft skills - técnicas de oratória para contadores”, observadas as suas experiências práticas, 
profissionais e acadêmicas reconhecidas, que atendam às especificidades do Seminário, com o 
objetivo de fomentar, além do desenvolvimento técnico, outros conhecimentos pertinentes e 
necessários à qualificação do profissional da contabilidade.

O palestrante contratado irá se apresentar exclusivamente durante o Seminário de Desenvolvimento 
e Capacitação Profissional do Triangulo Mineiro, que será realizado em Uberlândia, no dia 17 de
maio de 2022, conforme o tema definido na programação do evento.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA 
A INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO
A contratação levará em conta a característica personalíssima do palestrante, observada, ainda, a 
natureza de serviços técnicos especializados, devendo ser processada em conformidade com o 
previsto no art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
Dessa forma, conforme a própria natureza intrínseca do objeto, não é possível o agrupamento de 
contratações, sendo, portanto, a contratação individualizada a única alternativa para o caso em 
estudo.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE 
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS
O Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional visa promover a Educação Profissional 
Continuada, proporcionando aos profissionais da contabilidade oportunidades para o 
aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam temas atuais e de relevância para o 
exercício da profissão. 

Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as ações de 
fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, orientação e o devido 
acautelamento do profissional da contabilidade quanto ao exercício adequado da profissão, atua 
efetivamente como fator de proteção da sociedade.

O CRCMG defende que o profissional da contabilidade deve estar em constante processo de 
capacitação, de forma que esteja qualificado a prestar serviços adequados à sociedade tanto do 
ponto de vista técnico/legal quanto do ético/moral.

Embora alguns órgãos e Entidades tenham a função precípua de fiscalizar e de apurar denúncias 
na esfera administrativa, fato é que atualmente a Administração pública tem modificado sua forma 
de atuação, buscando agir mais preventivamente do que punitivamente. Logicamente que essa nova
postura é de todo conveniente, haja vista que, na tutela do interesse público, qual seja, fiscalização
do exercício da profissão contábil, como fator de proteção da sociedade, o que se busca é evitar 
que o dano se concretize; pois, uma vez materializado, a Administração necessita despender 
múltiplos recursos para sua solução ou mitigação.

Em termos indiretos, no que tange à economicidade e ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis, traduzem-se na expectativa de redução da necessidade da fiscalização ostensiva e de
designação de funcionários e de conselheiros para instrução e deliberação de processos de 
denúncias recebidas por incapacidade técnica de profissionais na prestação de serviços de 
contabilidade, bem como dos custos advindos com os procedimentos envolvidos como, materiais 
de expediente, publicações em diários oficiais, logística de deslocamento dos fiscais para apuração

Esse documento foi assinado por Leandro Magalhães Paulino, Leonardo Nantes Antunes e VINICIUS TADEU REZENDE

ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/CF96W-CM3GH-HFFGC-

UTVC2
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de fatos externos, relacionados ao caso em apuração.

Manifestamente, as ações de fiscalização preventiva são menos onerosas e possuem resultados 
mais efetivos, pois se antecipa ao dano, buscando promover e estimular a constante capacitação, 
bem como difundir as orientações necessárias aos profissionais para o exercício regular e 
responsável da contabilidade.

Portanto, para alcançar, de forma efetiva e satisfatória, os resultados pretendidos com a realização
do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no contexto da 
Educação Continuada e de fiscalização preventiva, o CRCMG entende que o meio mais efetivo de 
assegurar o adequado e responsável emprego dos recursos destinados a esse fim, é através da 
contratação direta de palestrante de notório saber (técnico, prático, profissional e acadêmico), 
observadas a experiência e a forma de abordagem singular e compatível com o tema estabelecido 
na programação do evento.

13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Não se aplica.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se aplica.

15. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Diante dos elementos consignados nestes estudos preliminares, a Equipe de Planejamento declara
que a presente contratação é viável.

Leonardo Nantes Antunes
Membro

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Membro

Leandro Magalhães Paulino
Membro

Esse documento foi assinado por Leandro Magalhães Paulino, Leonardo Nantes Antunes e VINICIUS TADEU REZENDE

ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/CF96W-CM3GH-HFFGC-

UTVC2

Assinado eletronicamente por:
Leandro Magalhães Paulino
CPF: 107.874.276-67
Data: 12/05/2022 13:35:02 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Leonardo Nantes Antunes
CPF: 012.234.506-19
Data: 12/05/2022 14:00:59 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 12/05/2022 14:49:47 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: CF96W-CM3GH-HFFGC-UTVC2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Leandro Magalhães Paulino (CPF 107.874.276-67) em 12/05/2022 13:35 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação leandro.paulino@crcmg.org.br (Verificado)

Login

ZS3FQxEWM7LivhbEisCJEAqANg0vivYfBXgLb1h7JSM=
SHA-256

Leonardo Nantes Antunes (CPF 012.234.506-19) em 12/05/2022 14:01 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação leonardo.nantes@crcmg.org.br

Email verificado

/0d9+vv7QzbiGgGD5WID2xAaVoUmH3OEe2nOZPhYUPg=
SHA-256



VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 12/05/2022

14:49

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
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MAPA DE RISCOS

Objeto

Contratação da palestrante Georgia Lima para proferir palestra com o tema: “Técnicas de Oratória para Contadores: 
Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável”, durante a realização do Seminário de Desenvolvimento e 
Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, a ser realizado no dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 21h30min, 
na cidade de Uberlândia/MG.

Equipe de
Planejamento

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Leonardo Nantes Antunes
Leandro Magalhães Paulino

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
( ) Execução do Contrato

Nº Risco Consequência Tipo

Avaliação Estratégia para eliminar ou minimizar
a ocorrência do risco

Estratégia de contingência caso o
risco se concretize

S
E

V
E

R
ID

A
D

E

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA

C
LA

S
S

E

Ação Responsável Ação Responsável

1

Apresentação de
proposta com sobrepreço
em relação ao valor de

mercado, pelo fato de se
tratar de contratação

direta.

Contratação
desvantajosa para
a Administração,
sob a perspectiva

do princípio da
economicidade.

Externo /
Interno

3 1 1 3

Solicitar
comprovação

de compatibilidade
de preço por meio da

apresentação de
contratos

ou notas fiscais de
serviços similares
prestados a outras

empresas ou órgãos
públicos.

GEADF

Caso não haja
negociação e/ou
comprovação da

vantajosidade, deve-
se evitar a

concretização do
risco, declinando da

contratação, e buscar
outro profissional que

atenda às
necessidades da
Administração.

GEADF /
GEDEP

Esse documento foi assinado por Leandro Magalhães Paulino, Leonardo Nantes Antunes e VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi

Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br



Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi

Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br

2

A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento Geral PG-
007/SQ –Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG nº 132/2017, 
bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017.

Abrangência: 
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado.
2: Adjacente - Afeta mais de um processo.
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade.

Frequência:
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena.
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional.
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes.

Severidade: 
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo.
2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos.
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos.

Classificação do risco 
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA.

A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial.

A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo:

Resultado de 1 a 4: Risco tolerável.
Resultado de 6 a 12: Risco moderado.
Resultado de 18 a 27: Risco crítico.
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados.

Esse documento foi assinado por Leandro Magalhães Paulino, Leonardo Nantes Antunes e VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor.

Tratamento do risco:
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras:
a) aceitar o risco;
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte;
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade;
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco.

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Membro

Leonardo Nantes Antunes                                 
Membro

Leandro Magalhães Paulino                                  
Membro
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO Nº 105/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 004/2022

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

Contratação da palestrante Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima, por meio da empresa
Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima 01453034463, inscrita no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08,
para ministrar a palestra intitulada “Técnicas de Oratória para Contadores: Desenvolva sua Comunicação
para uma Carreira Memorável”, durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do
Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 21h30min.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2022, o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais realizará, no dia 17 de maio de 2022, na cidade de Uberlândia/MG, o
Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro.

O Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional é um evento realizado pelo
CRCMG, que visa promover a Educação Profissional Continuada, proporcionando aos profissionais da
contabilidade oportunidades para o aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam temas
atuais e de relevância para o exercício da profissão, assim como dos debates que propiciarão a
transferência mútua de conhecimento e experiências entre os diversos profissionais das várias regiões de
Minas Gerais.

Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as ações de
fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, orientação e o devido acautelamento
do profissional da contabilidade quanto ao exercício adequado da profissão, atua efetivamente como fator
de proteção da sociedade.

Nessa edição do Seminário, um dos assuntos que serão abordados no evento está
relacionado ao tema “Soft skills - Técnicas de Oratória para Contadores: Desenvolva sua Comunicação
para uma Carreira Memorável”. Nesse sentido, foi realizada ampla pesquisa de profissionais com 
expertise na ministração de palestras relacionadas a esse tema, visando agregar conhecimento técnico e 
contribuir com o desenvolvimento dos profissionais da contabilidade, tendo sido sugerida a contratação 
da palestrante Georgia Lima.

Importante ressaltar que a contratação de palestrante é essencial para viabilizar a 
realização da Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, que tem como objetivo dar
continuidade àsações de fiscalização preventiva, de forma que, no contexto do Programa de Educação 
Continuada, sejaproporcionada aos profissionais da contabilidade, além da capacitação técnica na área
contábil, a expansão de suas habilidades multidisciplinares relacionadas à tecnologia, à economia, ao 
mercado, à comunicação, à educação financeira, ao empreendedorismo, à sustentabilidade dos
negócios, a conteúdo motivacional, ao comportamento social ético; temas esses que se tornaram
altamente relevantes, principalmente devido à atual conjuntura vivenciada pela pandemia da covid-19,
que alterou profundamente o modo de vida das pessoas, tanto no contexto social quanto econômico.

A contratação da palestrante para o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação
Profissional do Triângulo Mineiro foi prevista no Plano Anual de Contratações de 2022, cuja justificativa
está vinculada ao objetivo da qualidade definido no Planejamento Estratégico da Entidade de “aperfeiçoar,
ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização como fator de proteção da
sociedade”.

Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105
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Além disso, o evento também foi contemplado no Plano de Trabalho de 2022, no projeto 3013 
- Promover a Educação Continuada – Encontros / Seminários / Fórum / Jornadas, com a previsão dos 
recursos necessários às contratações deste Seminário.

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Considerando o tema proposto para o Seminário, foi realizado um amplo estudo e análise de 
profissionais com expertise na ministração de palestras relacionadas a esse tema, para a indicação de
palestrante adequado, pautando-se na relevância do conteúdo e no potencial deste profissional para
agregar conhecimento diversificado e pertinente ao objetivo almejado, que é o de contribuir com o 
desenvolvimento dos profissionais da contabilidade.

A indicação da palestrante foi submetida pela equipe organizadora do evento, para aprovação 
da Câmara de Desenvolvimento Profissional, área responsável pela gestão do Programa de Educação 
Profissional Continuada, que aprovou por unanimidade, a indicação de que trata a contratação da
palestrante Georgia Lima, para ministrar a palestra sobre tema “Soft Skills”, conforme Deliberação CRCMG 
nº 191, de 20 de abril de 2022, anexa ao processo, homologada na 4ª Reunião Plenária de 2022, realizada 
em 20 de abril de 2022.

Georgia Lima é advogada, especialista e mestre em Direitos Humanos, Políticas Públicas 
e Cidadania pela UFPB, especialista em oratória e soft skills, com experiências práticas no Brasil e exterior.

Além disso, atuou na área de comunicação de projetos de Ciência, Tecnologia, 
Empreendedorismo, Liderança e Desenvolvimento Humano, sendo destacado: SciBr Summit, Clubes de 
Ciência Brasil, Global Shapers, Movimento Choice e Fundação Estudar

Georgia é referência no que se refere ao desenvolvimento de pessoas através da 
comunicação e do olhar sistêmico e tem sido escolhida para levar sua mensagem aos mais diferentes 
eventos no Brasil e no mundo, já tendo participado de quatro edições do TEDx, como curadora licenciada, 
e ministrado palestras e mentorias para diversas empresas como: Coca Cola, SEBRAE, Ambev, Ifood, 
Jabil, Sicoob, Heineken, Serasa, Unifacisa, entre outros.

Verifica-se, portanto, que a palestrante se destaca como conhecedora do tema “Soft skills 
- técnicas de oratória para contadores”, bem como detém um conjunto de conhecimento multidisciplinar, 
bastante adequado aos os objetivos do Seminário.

4. CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Examinando as normas da lei geral de licitações, o CRCMG entende que a referida 
contratação possui todos os requisitos de uma inexigibilidade de licitação, em conformidade com o caput
do art. 25 da Lei nº 8.666/93, que preceitua: “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial”. 

A despeito de existir relativa pluralidade de soluções existentes no mercado (palestras), 
conforme já tratado neste projeto básico, após realizados os estudos e análises de adequação, entre a 
solução e a necessidade, entendeu a Administração que a contratação da palestrante Geórgia Lima, 
consideradas sua formação acadêmica e experiências profissionais, é apropriada à consecução dos
objetivos do Seminário, uma vez que o conteúdo a ser ministrado guarda estreita relação com o tema “Soft 
skills” proposto na programação do evento. Nesse sentido, a seleção da palestrante funda-se em aspectos
subjetivos, daí se verifica a inviabilidade de competição, conforme lição de Marçal Justen Filho (2014, p. 
485) ao tratar da matéria:
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Existem diferentes alternativas, mas a natureza personalíssima da atuação do particular 
impede julgamento objetivo. É impossível definir com precisão uma relação custo-
benefício. Ainda que seja possível determinar o custo, os benefícios que serão usufruídos 
pela Administração são relativamente imponderáveis. Essa incerteza deriva basicamente 
da natureza subjetiva da avaliação, eis que a natureza da prestação envolve fatores 
intelectuais, artísticos, criativos e assim por diante. Não há critério objetivo de julgamento 
para escolher o melhor. Quando não houver critério objetivo de julgamento, a competição 
perde o sentido.

Ressalte-se, ainda, que a natureza singular do objeto se verifica na necessidade da 
Administração, consubstanciada na realização do Seminário de Desenvolvimento Profissional, o qual se 
reveste de demanda específica, não padronizada e não rotineira, cujo interesse público se manifesta 
concretamente na capacitação técnica/interdisciplinar dos profissionais da contabilidade, a ser promovida 
por meio de palestras ministradas por profissionais com experiência e qualificações aptas a atingir a 
finalidade pretendida, qual seja, da continuidade das ações de fiscalização preventiva, no contexto do 
Programa de Educação Continuada.  

Cumpre repisar que, por força do Decreto nº 9.295/1946, o Conselho tem por função objetiva 
a fiscalização do exercício da profissão contábil, o qual se dá por meio de ações de fiscalização 
propriamente dita e de fiscalização preventiva, sendo esta última implementada por meio de diversas 
realizações no âmbito do Programa de Educação Continuada, entre as quais se insere o compromisso do 
Conselho em promover a expansão de competências técnicas, em desenvolver as habilidades 
multidisciplinares, e a elevar o comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade.

Embora alguns órgãos e Entidades tenham a função precípua de fiscalizar e de apurar 
denúncias na esfera administrativa, fato é que atualmente a Administração pública tem modificado sua 
forma de atuação, buscando agir mais preventivamente do que punitivamente. Logicamente que essa nova 
postura é de todo conveniente, haja vista que o fim almejado com as ações de fiscalização preventiva é 
evitar que o dano se concretize, pois, uma vez materializado, a Administração necessita despender 
múltiplos recursos para sua solução ou mitigação.

Dessa forma, a Entidade assume seu compromisso com a capacitação dos profissionais da 
contabilidade, no contexto do Programa de Educação Continuada, como instrumento de fiscalização 
preventiva, lançando mão do instituto da inexigibilidade da licitação, adequado à satisfação do interesse 
público evidenciado neste justificativa.

Saliente-se, ainda, que a contratação será feita diretamente, através da empresa Georgia 
Marina Oliveira Ferreira de Lima 01453034463, inscrita no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08, que tem, 
entre os sócios-administradores, a própria Georgia Lima (Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima),
conforme é possível verificar em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – que consta do cartão 
do CNPJ (QSA), juntado ao processo. 

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A proposta apresentada pela palestrante tem o custo total de R$6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais). Para verificação da compatibilidade do preço proposto, foi apresentada pela palestrante 
cópias de 1 (uma) nota fiscal, relativa à ministração de palestras, emitidas contra Jabil do Brasil Industria 
Eletroeletronica Ltda, no dia 19/11/2021, no valor de R$ 6.934,00 (seis mil, novecentos e trinta e quatro 
reais).
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Assim, verifica-se que o preço cobrado para ministrar a palestra ao CRCMG se encontra 
dentro dos parâmetros usualmente praticado no mercado pelo palestrante, restando, portanto, 
demonstrada a vantajosidade da contratação e de adequação de preço.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias após prestação dos serviços, mediante 
apresentação da nota fiscal, com as devidas deduções legais, bem como das certidões de regularidade 
junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, 
se for o caso.

Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos e 
contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da 
Receita Federal.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Prestar e executar os serviços contratados com rigorosa observância do objeto deste 
contrato, principalmente no que se refere à data, horário, duração e tema da palestra, bem como da melhor 
técnica aplicável aos trabalhos de igual natureza, observando todas as especificações técnicas fornecidas 
pelo CRCMG, por meio de briefing a ser realizado por e-mail.   

Respeitar as normas do evento e atentar para as orientações repassadas pelo CRCMG.

Arcar com todos os custos necessários para prestação do serviço, incluindo as despesas 
comerciais, fiscais.

Emitir Nota Fiscal relativa aos serviços prestados, com as devidas deduções legais.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CRCMG

Efetuar o pagamento na forma estabelecida no item 6, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, 
constante deste termo.

Fornecer todas as informações adequadas para a prestação dos serviços pela
CONTRATADA.

9. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Será responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, um 
funcionário da Gerência de Desenvolvimento Profissional, especialmente designado.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
procedera à contratação direta da empresa Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima 01453034463, 
inscrita no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08, para ministrar a palestra intitulada “Técnicas de Oratória 
para Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável”, durante o Seminário de 
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 004/2022

Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 

www.crcmg.org.br

Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio de 2022, das 
20h30min às 21h30min., considerando atendidos os requisitos que configuram a inviabilidade de 
competição, a notória especialização e a singularidade do objeto, em conformidade o artigo 25 da lei nº 
8.666/1993.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.

De acordo,

Esse documento foi assinado por Leonardo Nantes Antunes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e SUELY MARIA MARQUES

DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/E46DX-JYBNY-

MMMUG-SJNFU

Assinado eletronicamente por:
Leonardo Nantes Antunes
CPF: 012.234.506-19
Data: 12/05/2022 14:02:43 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 12/05/2022 17:17:18 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 12/05/2022 14:49:47 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: E46DX-JYBNY-MMMUG-SJNFU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Leonardo Nantes Antunes (CPF 012.234.506-19) em 12/05/2022 14:02 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação leonardo.nantes@crcmg.org.br

Email verificado

2kFMuIOpP2TpCi6eZyMaeY3HpZxqDVf4ELZf0t8/1OE=
SHA-256

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 12/05/2022

14:49

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 12/05/2022

17:17

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/E46DX-JYBNY-MMMUG-SJNFU

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:



https://assinador.crcmg.org.br/validate

.



1

Leandro Paulino - CRCMG

De: Geórgia Lima <georgiaflima@gmail.com> em nome de Geórgia Lima

Enviado em: quinta-feira, 21 de abril de 2022 14:35

Para: Leandro Paulino - CRCMG

Assunto: Re: ENC: Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional

Anexos: Nota - Sputnik RD Station _ nfs-e_1000024 .pdf; Anexo sem título 00009.html; 

Nota Fiscal Jabil.pdf; Anexo sem título 00012.html; Cartão CNPJ 2021.pdf; 

Anexo sem título 00015.html; Diploma traduzido Direito.pdf; Anexo sem título 

00018.html; Certificado Direito Bacharel 2.jpeg; Anexo sem título 00021.html; 

Certificado Direito Bacharel.jpeg; Anexo sem título 00024.html; 

Histórico_Mestrado - 2014117760 (1).pdf; Anexo sem título 00027.html

Boa tarde!  

Tudo bem e você? 

 

CNPJ: 31113140000108 

Dados bancários:  

 

Banco: Inter 
Agência: 0001-9  
Conta: 8138235-9 
CNPJ: 31113140000108 
 
Endereço residencial: Rua Coronel Severino de Lucena, 229 - apt. 708 - Manaíra. João Pessoa/PB. CEP: 58038160. 
Meu CNPJ está localizado no endereço dos meus pais, conforme nota abaixo. 
OBS.:  Esses treinamentos realizados sob as notas fiscais anexas são referentes a treinamentos online 
 
Atenciosamente,  
Geórgia Lima. 



Workshop Soft Skills Na Prática

O método foi desenhado para pessoas que desejam 
desenvolver as habilidades mais requisitadas no 
mercado de trabalho e buscam uma metodologia 
exclusiva, lúdica, divertida e eficaz. 

A ideia da construção dessa metodologia surgiu a 
partir da necessidade de preparar pessoas para o 
cenário do mundo BANI -  (Brittle, Anxious, Nonlinear, 
Incomprehensible) / (Frágio, Ansioso, Não-Linear e 
Incompreensível), e a minha própria vontade de levar o 
Lifelong Learning (aprendizagem contínua) para o 
maior número de pessoas.



                   Soft Skills
Oratória

Fonte: Jornal Folha de São Paulo - 20/08/2020



 Medo de ser julgado



Objetivos

• Desenvolver habilidades e competências de construção de uma 

comunicação clara, assertiva e objetiva.

• Fortalecer a importância do desenvolvimento das soft skills para 

manutenção de uma carreira de sucesso.

• Preparar os participantes para os cenários desafiadores onde a 

comunicação é a chave do sucesso.

• Garantir a utilização das ferramentas para o  desenvolvimento da 

comunicação dos participantes



Workshop de Soft Skills

• Autoconhecimento
• Tríade da liderança
• Inteligência Emocional para tomar decisões
• Desenvolvimento da Liderança e do Protagonismo
• Método MESA para comunicação efetiva
• Como se planejar antes de falar
• Como fazer uma preparação bem feita
• Acompanhamento dos ensaios com feedbacks personalizados
• Aplicação da metodologia do TEDx para apresentações
• Uso de técnicas do teatro para persuasão
• Programação Neurolinguística
• Construção do Storytelling
• Canvas de oratória
• Como fazer um Pitch
• Acompanhamento de apresentações na prática



Formatos*

WORKSHOP PALESTRA

Conteúdo teórico-prático com 
o uso de técnicas atuais, 
ferramentas, exercícios mão na 
massa e feedbacks 
personalizados.

Carga horária: 6h divididas em 2 
módulos de 3h cada.
Investimento: R$10.300
Grupo de até 20 pessoas

Carga horária:

1h- (R$6.800); 
1:30h - (R$7.300);
2h - (R$7.800)

Conteúdo inspiracional e 
teórico com o foco em 
despertar e ensinar a 
importância das soft skills, 
especialmente a oratória.



          De onde são os clientes

*Além disso, atendi líderes de grandes organizações como Sicredi, Bradesco, Next, Serasa, ThoughtWorks, RedHat, 
Kopenhagen, DuPont, Sushi do Bom, HNSN, Guaraves, Nokia, Creditas, SiDi Tecnologia.



O que dizem sobre a mentoria



Na busca por um mundo mais justo e melhor para se viver, estudei Direito, me 
tornei advogada, especialista e mestre em Direitos Humanos, Políticas Públicas e 

UFPB. No total, foram nove anos de dedicação, entre trabalhos Cidadania pela UFPB. No total, foram nove anos de dedicação, entre trabalhos 
desenvolvidos no setor público e pesquisa acadêmica.

Paralelamente, empreendi e busquei inovar nas minhas atuações, tendo como 
e o pensamento: "Think Global, Act Local". Isso me levou a conhecer a base o pensamento: "Think Global, Act Local". Isso me levou a conhecer a 

plataforma internacional TED e realizar 04 eventos TEDxJoãoPessoa, como 
ra licenciada. Dentro desse processo, me apaixonei pela forma de curadora licenciada. Dentro desse processo, me apaixonei pela forma de 

desenvolver palestrantes que o Chris Anderson disseminou. 

Alinhei isso às experiências práticas no Brasil e exterior, realizei pesquisas e 
cursos, atuei na área de comunicação de projetos de Ciência, Tecnologia, 
Empreendedorismo, Liderança e Desenvolvimento Humano, dos quais destaco: Empreendedorismo, Liderança e Desenvolvimento Humano, dos quais destaco: 
SciBr Summit, Clubes de Ciência Brasil, Global Shapers, Movimento Choice e  
Fundação Estudar. Neste trajeto, percebi a necessidade que a maioria dos 
profissionais têm de desenvolver uma comunicação mais assertiva, com o intuito 
de obter os melhores resultados.

Foi assim que desenvolvi o método “Oratória Descomplicada”, focado no 
desenvolvimento de pessoas através da comunicação e do olhar sistêmico.

Fotografia @deiserathge



Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total

GEORGIA MARINA OLIVEIRA 
FERREIRA DE LIMA 
01453034463

Fone: (83) 9106-7779
Contato: GEORGIA
Entrega: 17/05/2022
Data: 02/05/2022

1.00 Contratação    da    palestrante    Georgia    Marina    Oliveira   Ferreira
de      Lima,      para      proferir      palestra      com      o     tema:     “Técnicas     de
Oratória       para       Contadores:       Desenvolva       sua       Comunicação
para       uma       Carreira       Memorável”,       durante       a       realização       do
Seminário      de      Desenvolvimento      e     Capacitação     Profissional
do      Triângulo      Mineiro      -      Uberlândia,      no      dia      17      de      maio      de
2022,             das             20h30min             às             21h30min,             na             cidade            de
Uberlândia/MG.

R$ 6.800,00 R$ 6.800,00

TOTAL: R$ 6.800,00

Contratação de palestrante p/ Seminário de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional de Uberlândia

Descrição resumida:Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Observação

A contratação será formalizada por meio de processo de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei 8666/1993, tendo em vista que em 
função da inviabilidade de comparar o preço do serviço no mercado, devido ao seu caráter singular, a compatibilidade de preço será evidenciada por 
meio de comprovantes de outras contratações do palestrante, efetuadas por empresas e/ou entidades públicas.

A proposta apresentada pela palestrante tem o custo total de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Para verificação da compatibilidade do preço 
proposto, foi apresentada pela palestrante cópias de 1 (uma) nota fiscal, relativa à ministração de palestras, emitidas contra Jabil do Brasil Industria 
Eletroeletronica Ltda, no dia 19/11/2021, no valor de R$ 6.934,00 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais).

Assim, verifica-se que o preço cobrado para ministrar a palestra ao CRCMG se encontra dentro dos parâmetros usualmente praticado no mercado pelo 
palestrante, restando, portanto, demonstrada a vantajosidade da contratação e de adequação de preço.

FORNECEDOR SELECIONADO: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463

RESPONSÁVEL PELA COLETA: LEANDRO MAGALHAES PAULINO em 12/05/2022

PE-002/AF

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

COLETA DE PREÇOS

11685

DATA: 12/05/2022

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 12/05/2022
14:54:03



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: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463
CNPJ: 31.113.140/0001-08 

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 n
o
 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 n
o
 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:56 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: F8BE.4651.6665.2560

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463 (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 31.113.140/0001-08

Certidão nº: 12700147/2022

Expedição: 25/04/2022, às 09:23:36

Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br







PE-002/AF
4/10/2018

OBJETO

Contratação da palestrante Georgia Marina Oliveira Ferreira de 
Lima, por meio da empresa Georgia Marina Oliveira Ferreira de 
Lima 01453034463, inscrita no CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-
08, para ministrar a palestra intitulada “Técnicas de Oratória para 
Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira 
Memorável”, durante o Seminário de Desenvolvimento e 
Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio 
de 2022, das 20h30min às 21h30min.

SETOR SOLICITANTE Gerência de Desenvolvimento Profissional

JUSTIFICATIVA Constante do Projeto Básico

VALOR ESTIMADO R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.

Autorizo a abertura do respectivo processo, respeitando a 
legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie.

Em: 12/5/2022

SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO
ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO e

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZQWWG-QWBCZ-Q6YPW-339QF

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 12/05/2022 17:17:18 -03:00

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 12/05/2022 17:15:31 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 12/05/2022 17:10:38 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: ZQWWG-QWBCZ-Q6YPW-339QF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 12/05/2022

17:10

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em

12/05/2022 17:15

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 12/05/2022

17:17

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZQWWG-QWBCZ-Q6YPW-339QF

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, 
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ/MF sob o número 
17.188.574/0001-38, representado por sua presidente, Contadora 
Suely Maria Marques de Oliveira, de ora em diante denominado 
CRCMG, e, de outro, XXXXXXXXXXX, com sede em 
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na Rua/AVXXXXXXXX, nº 
XXXX, Bairro XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato 
representado por seu representante legal, XXXXXXXX, de ora em 
diante denominada CONTRATADA, sujeitando as partes contratantes 
às normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei 
n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação da palestrante XXXXXXXXXXXXX, 
conhecida pelo nome artístico de XXXXXXXXXXX, para ministrar palestra com o tema “Técnicas 
de Oratória para Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável”, 
durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, que 
será realizado no dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 21h30min, na cidade de 
Uberlândia/MG. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
2.1. Prestar e executar os serviços contratados com rigorosa observância do objeto deste 
contrato, principalmente no que se refere à data, horário, duração e tema da palestra, bem como 
da melhor técnica aplicável aos trabalhos de igual natureza, observando todas as especificações 
técnicas fornecidas pelo CRCMG. 
 
2.2. Respeitar as normas do evento e atentar para as orientações repassadas pelo CRCMG. 
 
2.3. Arcar com todos os custos necessários para a prestação do serviço, incluindo as despesas 
comerciais, fiscais e trabalhistas relacionadas aos serviços prestados. 
 
2.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRCMG, atendendo de 
imediato às solicitações de seus representantes. 
 
2.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando a prática da 
boa técnica e a legislação vigente. 
 
2.6. Emitir as notas fiscais com as devidas deduções legais, devendo ser apresentada, 
juntamente, com as certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, 
além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso. 
 
2.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CRCMG 
3.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim 
como prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada. 
 
3.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato. 



 

 

 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 
 

 
3.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do 
CRCMG designado como Fiscal do Contrato. 
 
3.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS CUSTOS  
4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o CRCMG pagará a CONTRATADA o 
valor total de R$ XXXX,XX (................................), cujo desembolso dar-se-á com recursos 
previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.004. 
 
4.2. No valor do contrato estão inclusos todos os custos necessários para realização da palestra, 
incluindo as despesas comerciais, fiscais e trabalhistas relacionadas à prestação dos serviços. 
 
4.3. Serão descontados sobre os pagamentos a serem realizados, as devidas retenções de 
tributos e contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da 
Secretaria da Receita Federal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, após o proferimento da palestra, 
mediante apresentação da nota fiscal com as devidas deduções legais, bem como das certidões 
de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante 
pelo Simples Nacional, se for o caso. 
 
5.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos e 
contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria 
da Receita Federal. 
 
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
5.4. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA  
6.1. Fica certo e ajustado entre as partes que o CRCMG poderá utilizar a imagem da palestrante 
na divulgação do evento, registrar a palestra, através de fotos, assim como redigir e divulgar 
artigos relacionados em seus meios de comunicação próprios. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
7.1. O presente contrato vigorará por prazo determinado, com início na data de sua assinatura e 
término na data de efetivação do pagamento pelos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES  
8.1. Pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no presente contrato, ficará 
o infrator sujeito a arcar, em favor da outra parte, com multa no montante de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato. 
 
8.2. Pela inexecução total do contrato, ou seja, se a palestra não for realizada, ficará o 
responsável pela inexecução, sujeito a arcar, em favor da outra parte, com multa no montante 
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 
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Parágrafo único: A multa somente não será devida se a inadimplência ou cancelamento do 
evento decorrer por motivos de força maior, acidentes graves, situações de calamidades 
públicas, falta de energia elétrica ou outro impedimento marcante, devidamente comprovado por 
documento oficial.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO  
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido: 
 
9.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das consequências contratuais 
e as previstas em lei; 
 
9.1.2. Por ato unilateral e escrito do CRCMG, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993; 
 
9.1.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CRCMG; 
 
9.1.4. judicialmente, nos termos da legislação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
10.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a legislação 
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O CRCMG seguindo as 
boas práticas de governança e compliance está comprometido com seus deveres de garantia da 
privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza em todas as relações contratuais que os 
envolvidos adotem boas práticas de governança, visando sempre o interesse do respeito a 
legislação vigente. 
 
10.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de categoria 
profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela Lei 12.527/2011 (Lei 
de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados para o atendimento de 
sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as 
competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público, e, portanto, eventuais 
dados pessoais dos sócios, representantes legais, prepostos e demais envolvidos na relação do 
objeto do presente contrato, estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 
23 da LGPD. 
 
10.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se encontra 
em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida proteção e 
manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente identifiquem ou 
tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuários final, fornecedor, 
contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento das 
respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas incluindo suas filiais, subsidiárias, 
ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a LGPD. 
 
10.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
10.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na LGPD, 
promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, jurídicas 
e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no âmbito do 
desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
10.6. Ressalvado o disposto no item 10.7, é vedada à CONTRATADA a subcontratação do 
processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento ou 
tratamento para qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento prévio 
por escrito do CONTRATANTE, no âmbito do objeto deste contrato. 
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10.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá contratar 
serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao presente contrato, desde 
que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as finalidades e os limites deste ajuste 
e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
10.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem 
possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua guarda, em 
conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 

10.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 13.709/2018 
(LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG. 

10.8. A CONTRATADA se compromete a, na execução das suas atividades contratualmente 
previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância dos pressupostos da 
LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a CONTRATANTE, quando seu 
tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, sob pena de caracterizar 
inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão prevista no presente 
instrumento. 
 
10.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados 
seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e 
adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com transparente 
identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a 
rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, 
vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; 
 
10.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais eventualmente 
fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, zelando pela entrega de 
dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor interesse dos titulares, respeitando os 
seus direitos e reforçando sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 
objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, 
nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
10.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 
dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos 
dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias porventura existentes (seja 
em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo quando a CONTRATADA 
tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena 
de responsabilização administrativa, cível e penal. 
 
10.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada mediante 
prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o 
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). 
Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados 
neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins. 
 
10.13. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 11.11 acima. 
 
10.14. As partes informarão imediatamente entre si caso o titular dos dados, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou terceiros solicitem informações sobre o tratamento 
de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo determine, legalmente 
amparada, a eliminação ou anonimização dos dados compartilhados. 

10.15. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos 
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de Proteção de Dados em vigor e, também, no atendimento de requisições e determinações do 
Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle externo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO 
CRCMG 

11.1. A CONTRATADA deverá tomar conhecimento da Política de Segurança da Informação do 
CRCMG, instituída pela Resolução CRCMG nº 441/2021, disponível em 
http://cadastro.crcmg.org.br/ged/, e se comprometer com a observância e o acatamento de suas 
diretrizes, sempre que tiver acesso a qualquer informação ou comunicação do CRCMG, oriundas 
da relação firmada por este instrumento.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
12.1. Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, do art. 6º do Decreto 
10.278/2020 e da Lei nº 14.063/2020, as partes e as testemunhas concordam 
expressamente em utilizar assinatura digital ou assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, mesmo que não utilizem 
certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, e reconhecem ainda que a formalização 
deste instrumento, por meio de assinaturas digitais ou eletrônicas, é bastante suficiente à 
sua integral validade jurídica e vinculação das partes ao Contrato. 
  
Parágrafo único. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega 
das vias originais (não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao 
direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na 
medida máxima permitida pela legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as questões 
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor, para um só efeito. 
 

Belo Horizonte, XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 

 
 
 

EMPRESA XXXX 
XXXXXXXX – XXXXXXX 

 
Testemunhas   

Assinatura:  Assinatura: 

CPF:  CPF: 

 

Visto Jurídico CRCMG: 



DESPACHO DE PROCESSO PARA A 
ASSESSORIA JURÍDICA

NÚMERO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATAÇÃO
105/2022

NÚMERO DO PROCESSO E 
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022

OBJETO

Contratação da palestrante Georgia Marina Oliveira 
Ferreira de Lima, por meio da empresa Georgia Marina 
Oliveira Ferreira de Lima 01453034463, inscrita no 
CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08, para ministrar a 
palestra intitulada “Técnicas de Oratória para 
Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma 
Carreira Memorável”, durante o Seminário de 
Desenvolvimento e Capacitação Profissional do 
Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio de 2022, das 
20h30min às 21h30min.

À
Assessoria Jurídica do CRCMG

Sr. Assessor,

Encaminhamos o presente processo para análise e emissão de parecer.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022.

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro

PE-002/AF
4/10/2018

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/9REHE-RARMW-6Z9PB-KXKZM

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 13/05/2022 09:08:03 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: 9REHE-RARMW-6Z9PB-KXKZM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 13/05/2022

09:08

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/9REHE-RARMW-6Z9PB-KXKZM

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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PARECER

ASSUNTO: Inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição.
Processo Administrativo de Contratação nº105/2022 

RELATÓRIO:

          No dia 13/05/2022, foi encaminhado o PAC nº105/22, composto até o 
momento por 44 fls.    

Consta do “Projeto Básico” a justificativa e a razão de escolha apresentada 
pelo Gerente Administrativo do CRCMG, Vinícius Rezende Rosa e pelo Assistente 
da Gerência de Desenvolvimento Profissional do CRCMG, Leonardo Nantes 
Antunes, tendo a Presidente do CRCMG, Suely Maria Marques de Oliveira, aposto 
o seu “De acordo” as fls., 18 dos autos. Diante do exposto, o Conselho Regional de 
Contabilidade de Minas Gerais procederá à contratação direta, por meio de 
inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art.25 da Lei nº8.666/1993, da palestrante 
Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima, para proferir palestra durante o Seminário 
de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de 
maio de 2022, das 20h30mim às 21h30mim, considerando atendidos os requisitos 
que configuram a inviabilidade de competição, em conformidade com o referido 
dispositivo legal. Consta ainda da justificativa e da razão de escolha do fornecedor:
“2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Conforme previsto no Plano de Trabalho do exercício de 2022, o Conselho Regional 
de Contabilidade de Minas Gerais realizará, no dia 17 de maio de 2022, na cidade 
de Uberlândia/MG, o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do 
Triângulo Mineiro.
O Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional é um evento realizado 
pelo CRCMG, que visa promover a Educação Profissional Continuada, 
proporcionando aos profissionais da contabilidade oportunidades para o 
aperfeiçoamento técnico, por meio de palestras que abordam temas atuais e de 
relevância para o exercício da profissão, assim como dos debates que propiciarão a 
transferência mútua de conhecimento e experiências entre os diversos profissionais 
das várias regiões de Minas Gerais.
Inserido neste contexto, o Seminário é reflexo do compromisso da Entidade com as 
ações de fiscalização preventiva, uma vez que, ao promover a capacitação, 
orientação e o devido acautelamento do profissional da contabilidade quanto ao 
exercício adequado da profissão, atua efetivamente como fator de proteção da 
sociedade.
Nessa edição do Seminário, um dos assuntos que serão abordados no evento está 
relacionado ao tema “Soft skills - Técnicas de Oratória para Contadores: Desenvolva 
sua Comunicação para uma Carreira Memorável”. Nesse sentido, será realizada 
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uma ampla pesquisa de profissionais com expertise na ministração de palestras 
relacionadas a esse tema, para atuarem nesse evento, pautando-se na relevância 
deste conteúdo e em seu potencial, para agregar conhecimento técnico e contribuir 
com o desenvolvimento dos profissionais da contabilidade.
Nota-se, portanto, que a contratação de palestrante é essencial para viabilizar a 
realização da Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, que tem 
como objetivo dar continuidade às ações de fiscalização preventiva, de forma que, 
no contexto do Programa de Educação Continuada, seja proporcionada aos 
profissionais da contabilidade, além da capacitação técnica na área contábil, a 
expansão de suas habilidades multidisciplinares relacionadas à tecnologia, à 
economia, ao mercado, à comunicação, à educação financeira, ao 
empreendedorismo, à sustentabilidade dos negócios, a conteúdo motivacional, ao 
comportamento social ético; temas esses que se tornaram altamente relevantes, 
principalmente devido à atual conjuntura vivenciada pela pandemia da covid-19, que 
alterou profundamente o modo de vida das pessoas, tanto no contexto social quanto 
econômico.
A contratação de palestrante para o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional do Triângulo Mineiro foi prevista no Plano Anual de Contratações de 
2022, cuja justificativa está vinculada ao objetivo da qualidade definido no 
Planejamento Estratégico da Entidade de “aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
educação continuada, registro e fiscalização como fator de proteção da sociedade”.

Além disso, o evento também foi contemplado no Plano de Trabalho de 2022, no 
projeto 3013 - Promover a Educação Continuada – Encontros / Seminários / Fórum 
/ Jornadas, com a previsão dos recursos necessários às contratações deste 
Seminário.
3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
Considerando o tema proposto para o Seminário, foi realizado um amplo estudo e 
análise de profissionais com expertise na ministração de palestras relacionadas a 
esse tema, para a indicação de palestrante adequado, pautando-se na relevância do 
conteúdo e no potencial deste profissional para agregar conhecimento diversificado 
e pertinente ao objetivo almejado, que é o de contribuir com o desenvolvimento dos 
profissionais da contabilidade.
A indicação da palestrante foi submetida pela equipe organizadora do evento, para 
aprovação da Câmara de Desenvolvimento Profissional, área responsável pela 
gestão do Programa de Educação Profissional Continuada, que aprovou por 
unanimidade, a indicação de que trata a contratação da palestrante Georgia Lima, 
para ministrar a palestra sobre tema “Soft Skills”, conforme Deliberação CRCMG nº 
191, de 20 de abril de 2022, anexa ao processo, homologada na 4ª Reunião Plenária 
de 2022, realizada em 20 de abril de 2022.
Georgia Lima é advogada, especialista e mestre em Direitos Humanos, Políticas 
Públicas e Cidadania pela UFPB, especialista em oratória e soft skills, com 
experiências práticas no Brasil e exterior.
Além disso, atuou na área de comunicação de projetos de Ciência, Tecnologia, 
Empreendedorismo, Liderança e Desenvolvimento Humano, sendo destacado: 
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SciBr Summit, Clubes de Ciência Brasil, Global Shapers, Movimento Choice e 
Fundação Estudar
Georgia é referência no que se refere ao desenvolvimento de pessoas através da 
comunicação e do olhar sistêmico e tem sido escolhida para levar sua mensagem 
aos mais diferentes eventos no Brasil e no mundo, já tendo participado de quatro 
edições do TEDx, como curadora licenciada, e ministrado palestras e mentorias 
para diversas empresas como: Coca Cola, SEBRAE, Ambev, Ifood, Jabil, Sicoob, 
Heineken, Serasa, Unifacisa, entre outros.
Verifica-se, portanto, que a palestrante se destaca como conhecedora do tema
“Soft skills - técnicas de oratória para contadores”, bem como detém um conjunto 
de conhecimento multidisciplinar, bastante adequado aos os objetivos do 
Seminário.”

Este é o relatório.

PARECER.

Registe-se que, em plena e irrestrita homenagem ao princípio 
da segregação de funções, a pleiteada manifestação jurídica constante 
neste parecer não abordará aspectos de ordem técnica.  

A contratação de profissionais sob o regime estabelecido pelo 
art. 25 da lei de no. 8.666/93 constitui um fato comum, desde que o 
contratado preencha os requisitos previstos na norma. Contudo, a 
doutrina tem entendido que a enumeração das possibilidades pela 
inteligência do art. 25 não abrange todas as hipóteses, sendo, apenas, 
exemplificativo. 

Assim é que, podemos destacar a tendência doutrinária abaixo, 
e seus defensores, no texto extraído da obra de Marçal Justen Filho, “ 
Comentários à Lei de Licitações E Contratos Administrativos, Dialética, 
5ª. edição:                                

“Quando se trata de dispensa, o legislador tomou a si a tarefa 
de discriminar os casos de contratação direta. Por isso, a dispensa de 
licitação depende de previsão explícita em lei, cujo rol é exaustivo e 
não pode ser ampliado. Já nos casos de inexigibilidade, o legislador 
reconheceu a impossibilidade de promover um elenco exaustivo, por 
ser logicamente impossível antever todas as situações em que 
ocorrerá a inviabilidade da competição. Por isso, ainda que a lei indique 
situações de inexigibilidade, o rol normativo tem natureza
exemplificativa. Neste sentido, toda doutrina se manifestou, como se 
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pode ver em Celso Antônio Bandeira de Melo, Carlos Pinto Coelho 
Mota, Carlos Ari Sundfeld, Diógenes Gasparini e Toshio Mukai.”

Portanto, desde que a Presidente do CRCMG, partindo de seu 
prudente alvitre, distinga a profissional as qualidades que a lei impõe 
para que se lhe reconheça a inviabilidade de competição, não há 
impedimento legal para a consecução do objetivo.

Diante do exposto, resta-nos concluir que a modalidade de 
contratação sem licitação tem previsão legal, mas que a avaliação da 
inviabilidade de competição e o discernimento da conveniência e 
oportunidade da contratação (que são princípios basilares de Direito 
Administrativo) inscrevem-se dentro da discricionariedade outorgada a 
Presidente do CRCMG, que, nesta qualidade, deverá decidir a 
questão.

Este é o nosso parecer, sub censura.

Belo Horizonte, 13/05/2022

Willian Fernando de Freitas
Assessor Jurídico
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Marcos Antonio Pereira registro nº MG-062185/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/249-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Gleison Nunes De Paula registro nº DF-014203/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2021/27-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Jean Carlos Silva registro nº DF-014707/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/105-U Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias úteis para, se quiser, interpor embargo
de declaração, e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na
continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. José Marques de Brito, CRCDF-011115/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2017/43-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, intima o Sr. Deusimar Nunes Brito registro nº DF-014727/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer à sede do CRCDF para conhecimento da
decisão proferida no Processo Administrativo de Fiscalização nº 2019/306-U. Fica a parte
intimada de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se quiser, interpor recurso,
e ciente de que a falta de manifestação tempestiva, importará na continuidade do
processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire, CRCDF-
016920/O, cuja localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no
prazo de 15 (quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo
administrativo de fiscalização nº 2019/298-U. Ressaltando que o não comparecimento no
CRCDF importará na continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Robson Marçal Ribeiro, CRCDF-014945/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2018/77-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca a Sra. Ana Paula De Sousa Andrade, CRCDF-025451/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2015/259-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará
na continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Valdiney Almeida De França, CRCDF-016623/O, cuja
localização é incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15
(quinze) dias, para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de
fiscalização nº 2018/136-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará
na continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - CRCDF, no uso de
suas atribuições legais, convoca o Sr. Victor Giffoni, CRCDF-025518/O, cuja localização é
incerta e desconhecida, a comparecer na sede do CRCDF, no prazo de 15 (quinze) dias,
para ciência da penalidade transita em julgado do processo administrativo de fiscalização
nº 2019/244-U. Ressaltando que o não comparecimento no CRCDF importará na
continuidade do processo.

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie:Contratada: SAV SERVIÇOS AVANÇADOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME / CNPJ nº
13.668.997/0001-02. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS. Objeto: Contratação de serviços de engenharia objetivando alterações em projetos
complementares executivos de engenharia, relativos aos projetos de instalações elétricas;
projeto de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento; projeto de cabeamento
estruturado; projeto de CFTV; projeto alarme; projeto de áudio e vídeo; elaboração de
cadernos de encargos de todos os projetos, referentes à obra de construção do novo
prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e
unificação de áreas das duas edificações, sob coordenação de profissional a ser indicado
pelo CRCMG. Valor global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assinatura: 13/05/2022. Vigência:
36 (trinta e seis) meses. Pregão Eletrônico nº 002/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, torna
pública a homologação do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 002/2022, cujo
objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
terceirização de mão de obra, visando o fornecimento, em regime de dedicação exclusiva,
de um Desenvolvedor Web - Full Stack e de um Publicitário ou Designer Gráfico, que serão
lotados na sede do CRCMG, localizada na rua Cláudio Manoel, nº 639, bairro Savassi, Belo
Horizonte-MG, durante o período de 12 (doze) meses; tendo sido obtido o seguinte
resultado: STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA, CNPJ Nº 27.581.238/0001-04, vencedora
em ambos os itens, sendo: item I - serviços de mão de obra de um Desenvolvedor Web -

Full Stack, pelo preço global de R$ 150.498,00 (cento e cinquenta mil quatrocentos e
noventa e oito reais) e item II - serviços de mão de obra de um Publicitário ou Designer
Gráfico, pelo preço global de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

AV I S O
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz saber
que foi autorizada a contratação direta da palestrante Georgia Lima, por meio do Processo
Administrativo de Contratação nº 105/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº
004/2022, para ministrar a palestra intitulada "Técnicas de Oratória para Contadores:
Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável", durante o Seminário de
Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio de
2022, das 20h30min às 21h30min. Valor total: R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Contratada: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463, inscrição no
CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08. Fundamento: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
CONTADORA SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos de foto, filmagem e transmissão de áudio
para o CRCPR. Tipo: Menor valor por grupo/item. Entrega das propostas: até 30/05/2022
às 08h45m. Abertura das propostas e início da sessão: 30/05/2022 às 09h00, por meio do
Sistema Comprasnet. Informações Gerais: O edital poderá ser consultado nos sites
www.crcpr.org.br e www.compras.gov.br (UASG 925154)

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO
SUL

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo Administrativo n.º 14/2021 - Inexigibilidade de Licitação
Contratante: CRCRS, CNPJ n.º 92.698.471/0001/33. Contratada: SPIDERWARE CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.º 40.162.372/0001-39. OBJETO: Contratação de empresa
especializada em Tecnologia da Informação para fornecimento de licenças de direito de
uso de software de Sistema Integrado de Gestão Empresarial - solução ERP (Enterprise
Resource Planning) e serviços de manutenção, suporte contínuo e evolução da solução,
além de consultoria, treinamento e desenvolvimento de sistemas sob encomenda, até o
limite de 80 horas mensais. Valores: mensal de R$ 17.244,24 (dezessete mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e de R$ 176,86 (cento e setenta e seis
reais e oitenta e seis centavos), por hora, sob demanda. Vigência: de 05/05/2022 a
05/05/2023. Data da Assinatura: 04/05/2022. Signatários: Márcio Schuch Silveira,
Presidente do CRCRS, e Paulo Roberto Camargo Aranha, Representante Legal da
empresa.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, intima a Sra. Eduarda Sabrina Meneghetti, registro nº SC-031020/K, cuja

localização é incerta e desconhecida, a comparecer a sua sede, para tomar ciência da

decisão proferida no processo nº 2020/000129, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Florianópolis, 12 de maio de 2022.

MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS

Presidente do CRCSC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz saberA Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz sabe
que foi autorizada a contratação direta da palestrante Georgia Lima, por meio do Processoque foi autorizada a contratação direta da palestrante Georgia Lima, por meio do Processo
Administrativo de Contratação nº 105/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nºAdministrativo de Contratação nº 105/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº
004/2022, para ministrar a palestra intitulada "Técnicas de Oratória para Contadores:004/2022, para ministrar a palestra intitulada "Técnicas de Oratória para
Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável", durante o Seminário deDesenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável", durante o Seminário de
Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 17 de maio deDesenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, no dia 1
2022, das 20h30min às 21h30min. Valor total: R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).2022, das 20h30min às 21h30min. Valor total: R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Contratada: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463, inscrição noContratada: GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463, inscrição no
CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08. Fundamento: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
CONTADORA SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2022
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MAPA DE RISCOS

Objeto

Contratação da palestrante Georgia Lima para proferir palestra com o tema: “Técnicas de Oratória para Contadores: 
Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira Memorável”, durante a realização do Seminário de Desenvolvimento e 
Capacitação Profissional do Triângulo Mineiro, a ser realizado no dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 21h30min, 
na cidade de Uberlândia/MG.

Equipe de 
Planejamento

Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Leonardo Nantes Antunes
Leandro Magalhães Paulino                                  

FASE DA ANÁLISE
(  ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
(X) Execução do Contrato

Nº Risco Consequência Tipo

Avaliação
Estratégia para eliminar ou minimizar 

a ocorrência do risco
Estratégia de contingência caso o 

risco se concretize

S
E

V
E

R
ID

A
D

E

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA

C
L
A

S
S

E

Ação Responsável Ação Responsável

1
Não comparecimento do 

Palestrante ao dia do 
evento.

Não realização da 
palestra.

Externo 3 1 1 3

Previsão contratual de 
sanções pelos 

descumprimentos das 
disposições do 

contrato, em especial, 
pela sua inexecução.

GEADF / 
GEDEP

Adequação da 
programação com 
inserção de outras 

atividades em 
substituição à palestra.

Solicitar a abertura de 
processo administrativo 

para apuração da 
responsabilidade do 

palestrante pela 
inexecução contratual.

GEDEP
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2
Atraso ou 

descumprimento de 
outras obrigações.

Atraso na 
realização da 

palestra.
Externo 3 1 1 3

Previsão contratual 
de sanções pelos 
descumprimentos 

das disposições do 
contrato.

GEADF / 
GEDEP

Adequação da 
programação.

Solicitar a abertura de 
processo 

administrativo para 
apuração da 

responsabilidade do 
palestrante pela 

inexecução 
contratual.

GEDEP

3

Palestra 
insatisfatoriamente 

avaliada ou em 
desacordo com o tema 

proposto.

Insatisfação dos 
participantes.

Não cumprimento 
dos objetivos do 

evento.

Externo 3 1 1 3

Avaliar se, no caso 
concreto, houve 

algum 
inadimplemento 

contratual, passível 
de 

responsabilização.

GEADF / 
GEDEP

Solicitar a abertura de 
processo 

administrativo para 
apurar possível 
inadimplemento.

Abster-se de 
promover futuras 
contratações do 

prestador do serviço.

GEDEP

A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento Geral PG-
007/SQ – Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG nº 132/2017, 
bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017.

Abrangência: 
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado.
2: Adjacente - Afeta mais de um processo.
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade.
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Frequência:
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena.
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional.
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes.

Severidade: 
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo.
2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos.
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos.

Classificação do risco 
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA.

A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial.

A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo:

Resultado de 1 a 4: Risco tolerável.
Resultado de 6 a 12: Risco moderado.
Resultado de 18 a 27: Risco crítico.
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados.
Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são 
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor.

Tratamento do risco:
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras:
a) aceitar o risco;
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte;
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade;
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco.
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Vinícius Tadeu Rezende Rosa
Membro

Leonardo Nantes Antunes                                 
Membro

Leandro Magalhães Paulino                                  
Membro
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :
: 13.05.2022

15:15

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.1.3.02.01.004

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

7774 - GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463 31.113.140/0001-08

Exercício

868 ORDINARIO 004/202213.05.2022 2022

Descrição da Conta

SERVIÇOS DE INSTRUTORES 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

RUA CORONEL SEVERINO DE LUCENA, 229 - APTO 708

58995-000

Bairro :

Cidade : MANAÍRA UF : PH

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$234.000,00 R$64.010,00 R$6.800,00 R$163.190,00

Valor por Extenso

Seis Mil, Oitocentos Reais

CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA PARA 
MINISTRAR A PALESTRA INTITULADA "TÉCNICAS DE ORATÓRIA PARA CONTADORES: 
DESENVOLVA SUA COMUNICAÇÃO PARA UMA CARREIRA MEMORÁVEL", DURANTE O SEMINÁRIO 
DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 17 DE 
MAIO DE 2022, DAS 20H30MIN ÀS 21H30MIN.

1 R$6.800,00 R$6.800,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Inexigibilidade 004/2022

Banco : BANCO INTER Agência : 0001 Conta : 8138235-9

Projeto

3013 - PROMOVER A 
EDUCAÇÃO CONTINUADA - 

Nº. Reserva

907

Número do Evento

1129

Descrição do Evento

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

Belo Horizonte, 13 de Maio de 2022

___________________________________

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 13/05/2022
15:47:51

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 13/05/2022 16:14:47

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 16/05/2022
14:53:12
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CONTRATO

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS,
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ/MF sob o número 
17.188.574/0001-38, representado por sua presidente, Contadora
Suely Maria Marques de Oliveira, de ora em diante denominado 
CRCMG, e, de outro, GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE 
LIMA 01453034463, com sede em João Pessoa, Paraíba, na Rua
Alfredo Coutinho de Lira, nº 315, Bairro Pedro Gondim, inscrita no 
CNPJ sob o nº 31.113.140/0001-08, neste ato representado por seu 
representante legal, Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima, de ora 
em diante denominada CONTRATADA, sujeitando as partes 
contratantes às normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, mediante as 
cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação da palestrante Georgia Marina Oliveira 
Ferreira de Lima, conhecida pelo nome artístico de Georgia Lima, para ministrar palestra com o 
tema “Técnicas de Oratória para Contadores: Desenvolva sua Comunicação para uma Carreira 
Memorável”, durante o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional do Triângulo 
Mineiro, que será realizado no dia 17 de maio de 2022, das 20h30min às 21h30min, na cidade 
de Uberlândia/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
2.1. Prestar e executar os serviços contratados com rigorosa observância do objeto deste 
contrato, principalmente no que se refere à data, horário, duração e tema da palestra, bem como 
da melhor técnica aplicável aos trabalhos de igual natureza, observando todas as especificações 
técnicas fornecidas pelo CRCMG.

2.2. Respeitar as normas do evento e atentar para as orientações repassadas pelo CRCMG.

2.3. Arcar com todos os custos necessários para a prestação do serviço, incluindo as despesas 
comerciais, fiscais e trabalhistas relacionadas aos serviços prestados.

2.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRCMG, atendendo de 
imediato às solicitações de seus representantes.

2.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando a prática da 
boa técnica e a legislação vigente.

2.6. Emitir as notas fiscais com as devidas deduções legais, devendo ser apresentada, 
juntamente, com as certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, 
além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

2.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CRCMG
3.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim 
como prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada.
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3.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato.

3.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do 
CRCMG designado como Fiscal do Contrato.

3.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS CUSTOS
4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o CRCMG pagará a CONTRATADA o 
valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), cujo desembolso dar-se-á com recursos 
previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.004.

4.2. No valor do contrato estão inclusos todos os custos necessários para realização da palestra, 
incluindo as despesas comerciais, fiscais e trabalhistas relacionadas à prestação dos serviços.

4.3. Serão descontados sobre os pagamentos a serem realizados, as devidas retenções de 
tributos e contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da 
Secretaria da Receita Federal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, após o proferimento da palestra, 
mediante apresentação da nota fiscal com as devidas deduções legais, bem como das certidões 
de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante 
pelo Simples Nacional, se for o caso.

5.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos e 
contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria 
da Receita Federal.

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.4. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA 
6.1. Fica certo e ajustado entre as partes que o CRCMG poderá utilizar a imagem da palestrante
na divulgação do evento, registrar a palestra, através de fotos, assim como redigir e divulgar 
artigos relacionados em seus meios de comunicação próprios.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. O presente contrato vigorará por prazo determinado, com início na data de sua assinatura e 
término na data de efetivação do pagamento pelos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1. Pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no presente contrato, ficará 
o infrator sujeito a arcar, em favor da outra parte, com multa no montante de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.
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8.2. Pela inexecução total do contrato, ou seja, se a palestra não for realizada, ficará o 
responsável pela inexecução, sujeito a arcar, em favor da outra parte, com multa no montante 
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

Parágrafo único: A multa somente não será devida se a inadimplência ou cancelamento do 
evento decorrer por motivos de força maior, acidentes graves, situações de calamidades 
públicas, falta de energia elétrica ou outro impedimento marcante, devidamente comprovado por 
documento oficial. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das consequências contratuais 
e as previstas em lei;

9.1.2. Por ato unilateral e escrito do CRCMG, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;

9.1.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CRCMG;

9.1.4. judicialmente, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
10.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a legislação 
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O CRCMG seguindo as 
boas práticas de governança e compliance está comprometido com seus deveres de garantia da 
privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza em todas as relações contratuais que os 
envolvidos adotem boas práticas de governança, visando sempre o interesse do respeito a 
legislação vigente.

10.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de categoria 
profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela Lei 12.527/2011 (Lei 
de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados para o atendimento de 
sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as 
competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público, e, portanto, eventuais 
dados pessoais dos sócios, representantes legais, prepostos e demais envolvidos na relação do 
objeto do presente contrato, estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do art. 
23 da LGPD.

10.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se encontra 
em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida proteção e 
manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente identifiquem ou 
tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuários final, fornecedor, 
contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento das 
respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas incluindo suas filiais, subsidiárias, 
ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a LGPD.

10.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

10.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na LGPD, 
promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, jurídicas 
e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no âmbito do 
desenvolvimento do objeto do presente contrato.
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10.6. Ressalvado o disposto no item 10.7, é vedada à CONTRATADA a subcontratação do 
processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento ou 
tratamento para qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento prévio 
por escrito do CONTRATANTE, no âmbito do objeto deste contrato.

10.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá contratar 
serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao presente contrato, desde 
que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as finalidades e os limites deste ajuste 
e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

10.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem 
possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua guarda, em 
conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

10.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 13.709/2018 
(LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG.

10.8. A CONTRATADA se compromete a, na execução das suas atividades contratualmente 
previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância dos pressupostos da 
LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a CONTRATANTE, quando seu 
tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, sob pena de caracterizar 
inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão prevista no presente 
instrumento.

10.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados 
seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e 
adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com transparente 
identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a 
rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, 
vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

10.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais eventualmente 
fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, zelando pela entrega de 
dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor interesse dos titulares, respeitando os 
seus direitos e reforçando sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 
objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, 
nos termos do artigo 23 da LGPD.

10.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 
dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos 
dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias porventura existentes (seja 
em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo quando a CONTRATADA 
tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena 
de responsabilização administrativa, cível e penal.

10.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada mediante 
prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o 
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). 
Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados 
neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.

10.13. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 11.11 acima.

10.14. As partes informarão imediatamente entre si caso o titular dos dados, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou terceiros solicitem informações sobre o tratamento 
de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo determine, legalmente 
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amparada, a eliminação ou anonimização dos dados compartilhados.

10.15. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos 
de Proteção de Dados em vigor e, também, no atendimento de requisições e determinações do 
Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle externo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO 
CRCMG
11.1. A CONTRATADA deverá tomar conhecimento da Política de Segurança da Informação do 
CRCMG, instituída pela Resolução CRCMG nº 441/2021, disponível em 
http://cadastro.crcmg.org.br/ged/, e se comprometer com a observância e o acatamento de suas 
diretrizes, sempre que tiver acesso a qualquer informação ou comunicação do CRCMG, oriundas 
da relação firmada por este instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL 
12.1. Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, do art. 6º do Decreto 
10.278/2020 e da Lei nº 14.063/2020, as partes e as testemunhas concordam 
expressamente em utilizar assinatura digital ou assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, mesmo que não utilizem 
certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, e reconhecem ainda que a formalização 
deste instrumento, por meio de assinaturas digitais ou eletrônicas, é bastante suficiente à 
sua integral validade jurídica e vinculação das partes ao Contrato.

Parágrafo único. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega 
das vias originais (não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao 
direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na 
medida máxima permitida pela legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as questões 
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor, para um só efeito.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira

GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463
Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima

Testemunhas

Assinatura: Assinatura:

Visto Jurídico CRCMG:

Esse documento foi assinado por Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima, Leandro Magalhães Paulino, Watson Bonifacio da

Silva, SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA e WILLIAN FERNANDO DE FREITAS. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/PNUMT-VN95J-RZX44-NXU9K

DADE DE MI

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 16/05/2022 14:23:57 -03:00

Assinado digitalmente por:
WILLIAN FERNANDO DE FREITAS
CPF: 654.085.786-15
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 16/05/2022 14:36:50 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Watson Bonifacio da Silva
CPF: 039.253.086-44
Data: 16/05/2022 12:14:38 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima
CPF: 014.530.344-63
Data: 16/05/2022 12:06:31 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Leandro Magalhães Paulino
CPF: 107.874.276-67
Data: 16/05/2022 12:07:19 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: PNUMT-VN95J-RZX44-NXU9K

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima (CPF 014.530.344-63) em 16/05/2022

12:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

179.209.45.29
Lat: -23,530787 Long: -46,675777

Precisão: 11 (metros)

Autenticação georgiaflima@gmail.com

Email verificado

Ubn5nwdpX3NcwmWTFdBBEDwfJHnAc6pFutUFDnBbmyQ=
SHA-256

Leandro Magalhães Paulino (CPF 107.874.276-67) em 16/05/2022 12:07 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação leandro.paulino@crcmg.org.br

Email verificado

NdQvIFE20zeBCnt+HzVnokOTVu/C1BpJyempgOm1UH8=
SHA-256



Watson Bonifacio da Silva (CPF 039.253.086-44) em 16/05/2022 12:14 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação bonifacio@crcmg.org.br

Email verificado

nAIc8o94h6Knkz43A1w2bruZN8uLhNlSiSlUyePf/hc=
SHA-256

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 16/05/2022

14:23

WILLIAN FERNANDO DE FREITAS (CPF 654.085.786-15) em 16/05/2022

14:36

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/PNUMT-VN95J-RZX44-NXU9K

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.



NÚMERO

1000035

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

9VCRNIAWO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022 19/05/2022

ISS A RETER

Não

Nº DO RPS Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL

Georgia Marina Oliveira Ferreira de Lima

NOME DE FANTASIA CPF / CNPJ

31.113.140/0001-08

INSCRIÇÃO  MUNICIPAL

1634453

EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA

Isenção

Nº DO PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Não

OPTANTE PELO SIMEI

Não

LOGRADOURO NÚMERO

315RUA ALFREDO COUTINHO DE LIRA

COMPLEMENTO BAIRRO

PEDRO GONDIM

MUNICÍPIO

João Pessoa

ESTADO

PB

PAÍS

BRASIL

TELEFONE

(83) 99106-7779

CEP

58031-110

E-MAIL

georgiaflima@gmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

CPF / CNPJ

17.188.574/0001-38

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

07039020018

LOGRADOURO NÚMERO

Rua Cláudio Manoel 639

COMPLEMENTO BAIRRO

Savassi

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

ESTADO

MG

PAÍS

BRASIL

CEP

30140-105

TELEFONE E-MAIL

 SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Palestra no Seminário de Desenvolvimento e Capacitação profissional de Uberlândia, com o tema: Técnicas de oratória para contadores: desenvolva sua comunicação para uma carreira
memorável.

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO

João Pessoa

ESTADO

PB

PAÍS

BRASIL

VALORES

VALOR DOS SERVIÇOS

R$ 6.800,00

DESCONTO INCONDICIONADO

R$ 0,00

DESCONTO CONDICIONADO

R$ 0,00

DEDUÇÃO LEGAL

R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

OUTRAS RETENÇÕES

R$ 0,00

BASE DE CÁLCULO

R$ 0,00

ALÍQUOTA

0.00 %

ISS

R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO

R$ 6.800,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPETÊNCIA

DADOS BÁSICOS

VALORES COMPLEMENTARES

VALORES BÁSICOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prestador de serviços, sob sua inteira resposabilidade, informou a exigibilidade tributária do ISS como "Isenção". Por consequência, os campos "Base de Cálculo", "Alíquota" e "ISS" foram
zerados.



1

Leandro Paulino - CRCMG

De: Geórgia Lima <georgiaflima@gmail.com> em nome de Geórgia Lima

Enviado em: quinta-feira, 21 de abril de 2022 14:35

Para: Leandro Paulino - CRCMG

Assunto: Re: ENC: Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional

Anexos: Nota - Sputnik RD Station _ nfs-e_1000024 .pdf; Anexo sem título 00009.html; 

Nota Fiscal Jabil.pdf; Anexo sem título 00012.html; Cartão CNPJ 2021.pdf; 

Anexo sem título 00015.html; Diploma traduzido Direito.pdf; Anexo sem título 

00018.html; Certificado Direito Bacharel 2.jpeg; Anexo sem título 00021.html; 

Certificado Direito Bacharel.jpeg; Anexo sem título 00024.html; 

Histórico_Mestrado - 2014117760 (1).pdf; Anexo sem título 00027.html

Boa tarde!  

Tudo bem e você? 

 

CNPJ: 31113140000108 

Dados bancários:  

 

Banco: Inter 
Agência: 0001-9  
Conta: 8138235-9 
CNPJ: 31113140000108 
 
Endereço residencial: Rua Coronel Severino de Lucena, 229 - apt. 708 - Manaíra. João Pessoa/PB. CEP: 58038160. 
Meu CNPJ está localizado no endereço dos meus pais, conforme nota abaixo. 
OBS.:  Esses treinamentos realizados sob as notas fiscais anexas são referentes a treinamentos online 
 
Atenciosamente,  
Geórgia Lima. 



Controle da Ordem de 
Pagamento

OP. nº: ________

Vencto.: ___/___/______

Quantidade Descrição do material ou serviço Valor unitário Valor total

1 Contratação    da    palestrante    Georgia    Marina    Oliveira   Ferreira   de   Lima,
para         proferir         palestra        com        o        tema:        “Técnicas        de        Oratória        para
Contadores:          Desenvolva          sua          Comunicação          para          uma          Carreira
Memorável”,    durante    a    realização    do    Seminário    de    Desenvolvimento
e     Capacitação     Profissional    do    Triângulo    Mineiro    -    Uberlândia,    no    dia
17       de       maio       de       2022,       das       20h30min      às      21h30min,      na      cidade      de
Uberlândia/MG.

R$ 6.800,00 R$ 6.800,00

Fornecedor: R$ 6.800,00GEORGIA MARINA OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA 01453034463

Nº do empenho Valor

Dados do Empenho:

Atesto       que      os      serviços      descritos      acima      foram      executados,      conforme      condições      e
especificações pactuadas em contrato.

Liquidação da despesa

Gerência de contabilidade

Doc. nº: _______ Visto: _______

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade

Assinatura do conferente:

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

11685Solicitação de compras nº Pedido de Serviço

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Assinado por DAVIDSON
VOLPE JUNQUEIRA
(04383282644)
Data: 18/05/2022
10:45:59


