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PROJETO BÁSICO

1.

DO OBJETO

Pagamento de inscrição dos servidores Marco Antônio Passos Ferreira, Raul Fernando de
Lima Novaes de Oliveira Júnior, Reinaldo Carlos Figueiredo da Luz e Walber Souza de
Andrade no treinamento "Gestão Tributária de Contratos de Convênio", a ser realizado, de forma
aberta, pela empresa Open Treinamentos Empresariais e Editora, conforme especiﬁcação abaixo:
O curso terá carga horária de 24 horas, custará um valor total de R$ 10.400,00 pelas quatro
inscrições, sendo R$ 2.600,00 por cada inscrição, ocorrerá no período de 18 a 20 de setembro de 2019,
na cidade de Belém-Pa, conforme proposta 4487983. O treinamento tem como obje vo orientar
e atualizar os par cipantes com relação à legislação tributária.

2.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO

A inscrição dos servidores no curso em questão é necessária devido as a vidades que eles
desempenham na ins tuição. Os servidores Marco Antônio Passos Ferreira, Raul Fernando de Lima
Novaes de Oliveira Júnior e Walber Souza de Andrade são lotados no Serviço de Orçamento e FinançasSEOFI, o qual é responsável por processar a execução orçamentária, ﬁnanceira e contábil, em
conformidade com as normas legais e dos órgãos de controle, tendo como parte de suas atribuições a
execução de pagamentos, bem como a elaboração das prestações de contas dos recursos disponibilizados
ao MPEG, quando as despesas forem por ele diretamente executadas, bem como conferir relatórios,
quadros demonstra vos orçamentários, ﬁnanceiros e contábeis, entre outros documentos especíﬁcos. Já
o servidor Reinaldo Carlos Figueiredo da Luz, além de desenvolver suas a vidades relacionadas à folha de
pagamento de pessoal, junto ao Serviço de Gestão de Pessoas-SEGEP, também desempenha a a vidade
de conformidade de gestão, analisando os processos de pagamento realizados pela ins tuição. Assim,
devido as a vidades que eles desempenham na Ins tuição, suas inscrições no referido curso se fazem
necessárias.
A necessidade de inscrição dos servidores no curso em questão veriﬁca-se ainda na análise
do documento 4482831 , no qual é jus ﬁcado a necessidade de atualização constante, acerca da
legislação tributária, que os servidores que trabalham com pagamento de pessoas sicas ou jurídicas
tem, já que o tema sofre constantes alterações, no que se refere à incidência, alíquotas e base de cálculo
dos tributos.
Alia-se a esse fato ainda a previsão deste treinamento no Plano Anual de
Capacitação/2019 do MPEG, sua ocorrência em momento oportuno para a ins tuição, bem como o
entendimento da Administração Pública de que capacitar e aperfeiçoar os servidores é imprescindível
para possibilitar a eles um desempenho proﬁssional eﬁciente, favorecendo, dessa forma, resultados
posi vos para a Ins tuição, jus ﬁcando-se assim as inscrições.
3.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A Open Treinamentos Empresariais e Editora é uma empresa que atua na prestação de
serviços de capacitação e treinamento para en dades públicas e privadas de todo o Brasil,
especialmente nos temas referentes à tributação, normas trabalhistas, contabilidade, licitações, contratos
e
convênios
(Informações
extraídas
do
site
da
empresa,
no
endereço
h ps://opentreinamentos.com.br/empresa-open-treinamentos-empresariais/)
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No curso em tela, a proposta apresentada pela empresa vai ao encontro da demanda
apresentada pelo MPEG, com um conteúdo que atende perfeitamente o interesse da Administração.
Além disso, o instrutor, Alexandre Marques Andrade Lemos, possui exper se e reconhecimento na área
de atuação do curso em pauta, é Advogado atuante nas áreas de Direito Tributário e
Empresarial, Contabilista, Consultor municipal e empresarial na área tributária e previdenciária.
Possui Pós-graduado em Direito Processual Civil, é Professor em cursos de pós-graduação e de
capacitação para empresas e en dades públicas de todo o país, inclusive da ESAF – Escola Superior de
Administração Fazendária. Autor dos livros Gestão Tributária de Contratos e Convênios e Tributação da
A vidade de Saúde. Co-autor das obras ISS – Lei Complementar 116/03, coordenada por Ives Gandra da
Silva Mar ns e Planejamento Tributário, coordenada por Marcelo Magalhães.
4.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A Orientação Norma va nº 17, de 2009, na redação que lhe deu a Portaria 572, de 2011,
do Advogado-Geral da União assim dispõe:
A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação
poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços pra cados pela
futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos.
Seguindo tal diretriz, cumpre registrar que o valor cobrado pela empresa Open
Treinamentos Empresariais e Editora ao MPEG, conforme proposta 4487983 para as quatro inscrições, é
um valor com desconto, um pouco abaixo do valor de mercado apresentado no folheto do curso em
questão, conforme documento 4485582, sendo o desconto ofertado como condição especial para grupos
de par cipantes, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas também que o mesmo é
vantajoso.
Convém esclarecer que o MPEG não possui demanda para contratar um curso In Company
para treinar/capacitar seu quadro funcional nesse tema, além disso, um evento nesses moldes é
signiﬁca vamente mais dispendioso para a Ins tuição. Nesse caso apenas adquirir vagas em curso aberto
é o que se adequa à realidade da ins tuição, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas
também que o mesmo é vantajoso.
Vê-se, portanto, que não só o preço cobrado é apropriado, como esta sistemá ca de
contratação também é adequada e vantajosa para a Administração, considerando que os valores
envolvidos estão de acordo com o que vem sendo pra cado para qualquer interessado no evento. Somase a isso, ainda, e principalmente, a oportunidade de capacitação, que em muito melhorará os serviços
relacionados à área mencionada no objeto do projeto, sendo este o principal bene cio decorrente do
projeto.
5.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CURSO - HORÁRIO E LOCAL

O curso tem data prevista para realização no período de 18 a 20/09/2019, de 8h30 às
17h30 (com uma hora de intervalo para almoço), com carga horária de 24 horas, de acordo com o
conteúdo programá co constante na proposta para inscrição 4487983. O curso será realizado na cidade
de Belém-Pa.
Caso seja necessário, será admi da a prorrogação do período de realização do curso,
desde que o mesmo ocorra até 30 dias da data inicialmente marcada, caso contrário a nota de empenho
será cancelada.
Nos valores pra cados pela Open Treinamentos Empresariais e Editora está compreendido
a contratação do instrutor, o local para realização do evento, coﬀee-break, almoço, material didá co e de
apoio(apos la, pasta, bloco de anotações, caneta), um livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios
6ª edição e cer ﬁcado.
A empresa é responsável pelo controle de presença do curso, devendo entregar ao MPEG
lista de presença diária, com o nome e assinaturas do par cipante, bem como cópia do cer ﬁcado de
par cipação.
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5113273&infra_sist…
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Belém, 09 de agosto de 2019
(Assinado eletronicamente)
Antônia Cláudia da Silva Pinheiro
Assistente em C&T

Documento assinado eletronicamente por Antônia Cláudia da Silva Pinheiro, Assistente em Ciência
e Tecnologia, em 09/08/2019, às 16:27 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 4486343 e o código CRC AC99A8B0.
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