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Edital de Chamamento Público nº - 02/2021. 
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Edital de Chamamento Público nº 02/2021. 
 

 
A Presidência do Conselho Regional de Contabilidade do 

Distrito Federal CRCDF, no uso de suas atribuições, e 

junto ao Governo do Distrito Federal, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito 

Federal, doravante denominada SEMP/DF, com esteio no 

Acordo de Cooperação Técnica n.º 03/2021 e nos termos 

do Decreto Distrital n.º 38.022/2017, torna público para 

ciência dos interessados, o presente Edital de 

Chamamento Público, o qual visa o credenciamento de 

profissionais contábeis, com registro ativo e regular 

perante o CRCDF, interessados em realizar cadastro 

voluntário no atendimento do Simplifica PJ. 

 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a mobilização de 

profissionais contábeis, com registro ativo e regular perante o CRCDF, os quais 

concordem com os termos do presente Edital, sujeitando-se, assim, às regras nele 

previstas, para execução voluntária e gratuita, de atendimentos e orientações aos 

empresários e potenciais empreendedores do DF. Haja vista a celebração do Acordo 

de Cooperação Técnica n.º 03/2021 entre o Conselho Regional de Contabilidade do 

Distrito Federal, CRCDF, e o Governo do Distrito Federal, por intermédio da 

SEMP/DF, para a consecução da finalidade de fomento do empreendedorismo e a 

melhoria do ambiente de negócios no DF, conforme disposto pela Lei Complementar 

Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, pela Lei Distrital nº 

4.611, de 9 de agosto de 2011 e alterações. 

 

2. OBJETO 

2.1. O presente instrumento tem por objeto, a satisfação dos preceitos dispostos 

no Acordo de Cooperação Técnica nº. 03/2021, por artifício do 

credenciamento/cadastro voluntário de profissionais contábeis, para desempenhar 

de forma voluntária e gratuita, o atendimento e a capacitação de pessoas jurídicas e 

potenciais empreendedores, no âmbito do Programa Simplifica PJ, instituído por 

meio do Decreto n.º 38.022/2017. Nesse seguimento, o presente Edital também 

objetiva, diante do exposto, a orientação nas áreas contábil, tributária, trabalhista, 

previdenciária e do autoatendimento nas plataformas fornecidas pelos órgãos 

governamentais; 
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2.2. O atendimento a ser realizado, por parte dos profissionais contábeis, no 

âmbito do Simplifica-PJ deverá compreender a orientação provida aos empresários e 

potenciais empreendedores, nas seguintes áreas: 
2.2.1. Aumentar o número de abertura e legalização de pessoas jurídicas do 

DF; 

2.2.2. Orientação quanto ao processo de abertura e regularização de pessoas 

jurídicas e negócios, por meio do Sistema RLE@DIGITAL, ou por meio de outro 

procedimento definido pelo poder público; 

2.2.3. Consulta e informações relativas à situação cadastral perante os 

órgãos governamentais; 

2.2.4. Orientação no uso de plataformas governamentais, tais como: Portal e- 

CAC, Portal do Brasil Cidadão, Coletor Nacional, Autoatendimento da SEF-DF para 

assuntos relativos à inscrição estadual, baixa, emissão de comprovantes, dentre 

outros de interesse do empreendedor; 

2.2.5. Orientações nas áreas contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e 

financeira para pessoas jurídicas e empreendedores; 

 
3. REQUISITOS PARA SER VOLUNTÁRIO 

3.1. Poderão ser voluntários neste processo, apenas, pessoas físicas interessadas 

que atendam integralmente às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

em conjunto com o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: 
1.1.1    Qualificação técnica comprovada por meio do REGISTRO NO CRCDF; 

1.1.1 Situação regular perante o CRCDF, inclusive com relação aos débitos de 

qualquer natureza, a qual será verificada por via da emissão e envio da Certidão 

de Regularidade Profissional, conforme exposto neste Edital. 

1.1.1     Não ter sofrido penalidade disciplinar ou ética aplicada pelo Plenário do 

CRCDF ou em evento específico; 

1.1.1 O envio de toda a documentação exigida conforme o item: “6.”, deste Edital, 

deverá seguir as condições do item: “5.” deste Edital. 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Considerando que o atendimento presencial no CRCDF está sob condições 

especiais, em razão das medidas de prevenção contra a pandemia de Covid-19, a 

pessoa física interessada em participar do processo de credenciamento, deverá 

enviar, apenas por via digital, a documentação exigida neste edital, endereçado ao 

seguinte e-mail institucional do CRCDF: cpublico022021@crcdf.org.br. 

4.2. O preenchimento e envio da documentação configura aceite do interessado 

com os termos do presente Edital, sujeitando-se, assim, às regras nele previstas; 
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“Assunto: Cadastro voluntário ao Simplifica PJ - C. PÚBLICO Nº 002/2021 

Corpo do e-mail: 

Nome: 

Registro no CRCDF: 

Anexos: Toda a documentação listada neste edital, devidamente preenchida, 

assinada e anexada em formato (.PDF) ”. 

 

4.3. A participação no processo de credenciamento importa total, irrestrita e 

irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital e de seus anexos; 

4.4. Os interessados deverão enviar a documentação exigida neste edital, via 

correio eletrônico, devidamente preenchida, assinada e anexada em formato “.PDF”, 

endereçada ao e-mail institucional do CRCDF, conforme a forma de identificação do 

e-mail definida a seguir; 
1.1.1    Quanto à forma de identificação do e-mail: 

5. DOCUMENTAÇÃO 

5.1. Os profissionais contábeis, que atendam às condições estabelecidas neste 

edital e que desejem ser voluntários no atendimento do Simplifica PJ, deverão 

encaminhar, devidamente preenchida e assinada, toda a documentação listada a 

seguir, a qual deverá ser endereçada ao e-mail institucional do CRCDF, consoante aos 

itens: 4.1.; 4.5.; 4.5.1., enunciados anteriormente neste Edital; 
1.1.1 Ficha cadastral, conforme modelo constante do Anexo I, devidamente 

preenchida, assinada e digitalizada; 

1.1.1 Certidão de Regularidade Profissional, emitida por parte do profissional contábil 

interessado, junto ao site oficial do CRCDF no endereço listado a seguir: 

https://www1.crcdf.org.br/spwdf/ConsultaCadastral/CertidaoExterna.aspx 

1.1.1     Termo de concordância devidamente assinado, conforme modelo constante do 

Anexo II deste Edital. 

 

6. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INTERESSADOS 

6.1. O protocolo ou recebimento do requerimento e documentos não implicam a 

aprovação do registro em favor dos interessados, o qual dar-se-á somente após o 

recebimento do e-mail de confirmação; 

6.2. Os profissionais contábeis que não atendam às disposições constantes neste 

Edital e/ou que não apresentem os documentos exigidos serão indeferidos, sem 

necessidade de posterior comunicação direta ao interessado por parte do CRCDF; 
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6.3. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples 

omissões ou irregularidades materiais (erros de digitação, concordância verbal etc.) 

nos requerimentos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam 

os direitos e/ou interesses dos demais partícipes, bem como corrigidas no prazo 

indicado do item: “8.” deste edital; 

6.4. Concluída a análise dos documentos, o CRCDF fará a devida divulgação dos 

profissionais aptos ao voluntariado no seu portal: www.crcdf.org.br; 

6.5. A formalização do credenciamento e da parceria será efetuada com quantos 

interessados atenderem aos critérios do presente edital; 

6.6. Os interessados que tiverem seu credenciamento aprovado serão contatados 

por parte do CRCDF para iniciarem as atividades; 

6.7. Farão parte integrante do instrumento contratual, independente da 

transcrição, as instruções contidas neste Edital e nos documentos nele referenciados; 

 
7. DESCREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o credenciado 
pode solicitar descredenciamento, caso não tenha mais interesse; 

7.2. O credenciado que desejar o procedimento de descredenciamento deverá 

solicitar mediante aviso escrito, enviado para o seguinte endereço eletrônico: 

cpublico022021@crcdf.org.br com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

7.3. Compete conjuntamente aos partícipes do Acordo de Cooperação Técnica n.º 

03/2021, a qualquer momento, descredenciar um profissional contábil cadastrado, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso se verifique a alteração dos requisitos 

dispostos no item “3.”, ou mesmo na ocorrência de qualquer ilegalidade ou denúncia; 

 

8. PRAZOS 

8.1. Qualquer processo referido neste Edital, relativo ao credenciamento, poderá 

ser efetuado enquanto vigorar o Acordo de Cooperação Técnica nº. 03/2021; 

8.2. O mesmo prazo supracitado aplica-se aos credenciamentos já efetivados. 

 
9. LOCAL 

9.1. O atendimento aos empreendedores será realizado na sede da unidade do 

Programa Simplifica PJ, localizada à QI 19, Lotes 28,30 e 32, Setor Industrial de 

Taguatinga e nas unidades vinculadas que vierem a ser implementadas, ou, ainda, de 

forma virtual por meio de plataformas utilizadas para realização de reuniões, cursos e 

capacitações; 
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10. RECURSOS FINANCEIROS 

10.1. O presente edital não envolve transferência de recursos financeiros entre os 

partícipes. O conjunto de regras e princípios estabelecido nesse dispositivo deve ser 

prestigiado de forma subsidiária na celebração de parcerias em que não haja previsão 

de repasse de recursos financeiros; 

 
11. COMPETÊNCIAS DOS CREDENCIADOS 

11.1. Zelar por sua reputação pessoal e profissional, respeitando o Código de Ética, 

pertinente à sua formação profissional; 

11.2. Manter-se, durante toda a vigência da parceria, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação 

exigidas e determinadas neste Edital. 

11.3. Autorizar a filmagem e o uso de sua imagem, quando em atividade contratada 

pelo CRCDF, para divulgação de matérias de interesse contábil, pelos meios 

disponíveis pela Entidade, conforme Anexo II; 

11.4. Manter postura cordial, respeitosa a toda e qualquer parte envolvida no 

contexto deste edital, tais como o público, demais credenciados a todos os 

funcionários do CRCDF; do SEMP-DF e/ou do Programa Simplifica PJ; 

11.5. Zelar pelos equipamentos disponibilizados no local da atividade; 

11.6. Cumprir os horários estabelecidos, o cronograma, carga horária e respeitar a 

sequência das atividades. 

 
12. COMPETÊNCIAS DO CRCDF 

12.1. Coordenar as ações de sua competência, integradas ao SIMPLIFICA-PJ, 
conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2021; 

12.2. Elaborar e gerenciar as escalas, bem como, promover a substituição de 

profissionais, quando necessário, de forma a garantir a continuidade da prestação 

de serviços ao empreendedor; 

12.3. Divulgar as ações e eventos que compõem os Planos de Trabalho e suas 

atualizações, de forma complementar à SEMP/DF; 

12.4. Subsidiar à SEMP/DF na elaboração de respostas, se houver, às demandas 

provenientes da Ouvidoria Geral do Distrito Federal e do Ministério Público 

relacionadas aos serviços prestados no SimplificaPJ; 

12.5. Informar aos profissionais mobilizados que o atendimento a ser realizado no 

âmbito do Simplifica-PJ deverá compreender a orientação aos empresários e 

potenciais empreendedores, nas áreas as quais são referidas no item: 2.2 (Lista 

dos objetivos específicos), deste referido Edital. 
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15.4. Para o alcance do objeto pactuado, obrigam-se os partícipes a cumprir de 

maneira totalitária, irrestrita e irretratável as normas legais que regem as açes e 

 
 

13. COMPETÊNCIAS DO SEMP/DF 

13.1. Avaliar e monitorar os objetivos e atividades previstos no presente 

instrumento; 

13.2. Disponibilizar espaços físicos com áreas adequadas e ambientes 

caracterizados pela segurança, climatização, limpeza, iluminação, comunicação 

visual e funcionalidade, equipamentos de informática e materiais de consumo 

capazes de assegurar o bom desempenho dos parceiros instalados no Simplifica 

PJ; 

13.3. Definir ações prioritárias, locais e datas, quando necessário, nos limites dos 

Planos de Trabalho aprovados durante a celebração do Acordo de Cooperação 

Técnica n.º 03/2021; 

13.4. Estabelecer normas administrativas internas, em comum acordo com os 

demais parceiros, a fim de assegurar o cumprimento da missão do Simplifica PJ; 

13.5. Coordenar, gerenciar e administrar o Programa Simplifica PJ; 

 
14. PUBLICAÇÃO 

14.1. O presente Edital de chamamento público será publicado pelo CRCDF em 

forma de extrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, de acordo com o 

art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, atinente ao cumprimento da 

CLÁUSULA TERCEIRA, inciso III, item 2º do Acordo de Cooperação Técnica nº. 

03/2021, e sua íntegra ficará disponível nas páginas eletrônicas dos partícipes; 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os interessados deverão consultar o portal do CRCDF: “www.crcdf.org.br” a 

fim de obter esclarecimentos futuros e informações acerca do andamento do 

presente edital; 

15.2. Quaisquer outros elementos, informações e esclarecimentos adicionais 

relacionados a esta inscrição, deverão ser encaminhados apenas por correio 

eletrônico, devido a pandemia de Covid-19, ao e-mail: 

cpublico022021@crcdf.org.br; 

15.3. As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não 

possam ser dirimidas diretamente entre as partes, ficarão sujeitas ao Foro da 

Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, renunciando-se a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja; 
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serviços oferecidos junto as condições, aos objetivos específicos, as obrigações e 

demais competências definidas por este Edital e seus anexos; 

15.5. O presente edital entra em vigor para o mês de outubro do corrente ano, 

sendo que, a partir da sua publicação já se iniciará o credenciamento dos 

interessados, bem como a designação de data de atendimento. 

15.6. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, 

independentemente de transcrição: 

15.6.1.1. Anexo I: Ficha Cadastral 

15.6.1.2. Anexo II: Termo de Concordância 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 

Contador Daniel Chaves Fernandes 
Presidente 
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Edital de Chamamento Público nº - 02/2021. 

Anexo I 
 

 

FICHA CADATRAL 

Nome: 

Nº CRC: 

CPF: 

Tel. Comercial: Celular: 

E-mail: 

 

Endereço Comercial: 

Cidade: UF: CEP: 

 
 

Declaro assumir total responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas nesta ficha 
cadastral. 

 
 

  , de de . 
 
 
 

 
Assinatura 
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Edital de Chamamento Público nº - 02/2021. 

Anexo II 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

 

Eu, _________________________________________, contador, inscrito no CRCDF sob o nº 

________________________, declaro no presente termo expressa concordância com todas 

as condições estabelecidas no Edital nº 02/2021, especificamente aquelas concernentes ao 

uso e divulgação da minha imagem, fornecimento de dados entre as diretorias e secretarias 

do CRCDF vinculadas ao Programa Simplifica PJ (em atendimento à Lei Geral de Proteção de 

Dados), bem como as condições de participação e exclusão do meu cadastro do programa. 

 

Adicionalmente, reconheço a natureza voluntária da participação no Programa Simplifica PJ, 

abrindo mão, desde já, de quaisquer honorários contábeis em função do trabalho 

desenvolvido no âmbito deste programa. 

 

Assumo total responsabilidade quanto à veracidade das informações prestadas nesta 
declaração.  

 

 

_____________________, _______ de _________________ de _____. 

 

_________________________________________________ 
Assinatura  
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