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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de ação de capacitação com pagamento de inscrição para o Curso Retenções na Fonte para Órgãos Públicos , para o servidor Ildo Pierro Neto,
a ser realizado on line.

ITEM

1

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
nscrição para o Curso Retenções na Fonte para Órgãos Públicos a ser realizado na modalidade
on line

CÓDIGO
CATSER

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTD

Valor Total

17663

Serviço

01

R$ 650,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A participação do servidor neste evento de capacitação justifica-se pelos seguintes fatos:
2.1.1. O servidor atua na Divisão de Finanças e é responsável pela execução financeira da UG. A correta retenção tributária é fundamental para a segurança
jurídica do órgãos e do servidor. Por conta disso se faz necessário uma constante capacitação e atualização da equipe diante uma legislação tributária tão complexa
e dinâmica.
2.1.2. O curso em questão está previsto e priorizado no Plano Anual de Capacitação - PAC da Coordenação-Geral de Administração - CGAD.

3. CARACTERÍSTICA DA CONTRATAÇÃO DIRETA
3.1. Considerando que o valor da contratação está dentro do limite estabelecido no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação será na forma de
Dispensa de Licitação.
4. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.
4.1. Para escolha da empresa que oferecerá o curso, foi levado em consideração principalmente o foco do conteúdo nas Retenções na Fonte para Órgãos
Públicos.
4.1.1 Nestas condições, foi escolhido o curso ministrado pela Empresa Premier cursos a ser realizado online.
4.1.2. A Premier Cursos é uma empresa sediada em São Paulo/SP, especializada em treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos para
organizações públicas e privadas.
4.1.3. No caso específico do curso de Retenções na Fonte para Órgãos Públicos o conteúdo atende amplamente ao interesse da Administração em
conformidade com a legislação vigente.

5. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS
5.1. Espera-se que, após a participação do servidor no evento a DIFIN esteja apta para realizar a retenção na fonte dos tributos de maneira segura e atualizada com
a legislação vigente.
6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO
6.1. O Curso será ministrado na modalidade online.
6.2. A carga horária do seminário é de 16 horas.
6.3. Público alvo:
6.3.1. Servidores Públicos dos poderes da União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal, Sociedades de Economia Mista, Conselhos de Profissões
Regulamentas, Entidades Imunes e Isentas e demais Organizações que prestam serviços para os Órgãos Públicos.
6.4. Principais tópicos a serem abordados:
Orientar como calcular corretamente as retenções, compensações e recolhimentos dos tributos nas contratações com vínculo empregatício e nos serviços
tomados de pessoas físicas e jurídicas, baseado no Novo Regulamento do Imposto de Renda - Decreto nº 9.580/2018, INs. 459/04, 475/04, 1.234/12, IN RFB
971/09, LC nº 116/03 e as demais alterações na legislação tributária;
Preparar os participantes para evitar pagamento de multas e juros nas retenções e no cumprimento das obrigações acessórias.

7. DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, RECURSOS E PROGRAMA DE TRABALHO
7.1. O valor total dos serviços, objeto da contratação é R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais). As despesas decorrentes da presente contratação correrão à
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
7.1.2. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
2019, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 240129/00001
Fonte: 0100.000000
Programa de Trabalho: 19122210620000001
Elemento de Despesa: 339039.48
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5248670&infra_sist…
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8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO
8.1. Conforme detalhamento na tabela de comparativo de preços abaixo, foram feitas cotações de preços com três diferentes instituições que ministram o mesmo
tema objeto da necessidade de capacitação do servidor.

IDENTIFICAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE FONTE
CATMAT
DE MEDIDA

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

MÓDULOS
CURSOS

VALOR
UNITÁ

R$ 733

CONSULTRE R$ 2.59
1

Curso Retenções na Fonte para Órgãos Públicos

Serviço

1

PREMIER
CURSOS

R$ 650,

8.2. Dentre os orçamentos consultados, foi escolhido o curso e Retenções de Tributos na Administração Pública ministrado pela empresa Premier Cursos, por
apresentar o menor valor além de ser ministrado de maneira online que dispensa despesas com diárias e passagens.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado pela Contratante em nome da Empresas Premier Cursos LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o número 09.199.793/0001-94, no prazo
de até 30 (trinta) dias.

10. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
10.1. O(a) responsável pelo acompanhamento da execução do curso, objeto deste instrumento, será o Servidor Ildo Pierro Neto.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar os serviços em conformidade com as especificações do prospecto informativo acerca do evento;
11.2. Fornecer material didático (apostilas e demais materiais necessários ao desenvolvimento do curso).
11.3. Responsabilizar-se pelo recebimento da nota de empenho e faturamento;
11.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
11.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e na Proposta
de Fornecimento.

Campinas, 10 de Setembro de 2019.
Ildo Pierro Neto
Requisitante

Celso Pereira
Chefe da Divisão de Suprimentos
Mediante as considerações e justificativas fundamentadas que compuseram o presente documento, aprovo o presente Termo de Referência.
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Jorge Vicente Lopes da Silva
Diretor do CTI

Documento assinado eletronicamente por Ildo Pierro Neto, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 10/09/2019, às 10:23 (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 4613194 e o código CRC
39FB0DA9.

Referência: Processo nº 01241.000833/2019-19

SEI nº 4613194
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