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PROJETO BÁSICO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de curso (virtual) de capacitação sobre Planilha de
Custos e Formação de Preços para atender a necessidade do setor de
Licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:.

REQUISITANTE: RAVEL RODRIGUES RIBEIRO

N° DE PARTICIPANTES: 1

VALOR DO

INVESTIMENTO:
R$ 497,00

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Capacitar o servidor do setor de Licitação para fins de elaboração e
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços é de grande relevância
no momento de contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de
obra. O conhecimento acerca desse tema auxiliará o servidor e equipe de
planejamento da contratação a compreender as planilhas de custos e
formação de preços enviadas pelas empresas, possibilitando
consequentemente selecionar a melhor proposta.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Conforme art. 25 da Lei 8.666/93, inciso II:

II- para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade

para serviços de publicidade e divulgação;



Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos

profissionais especializados os trabalhos relativos a:

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

3.2. Esclarecimento quanto à Orientação Normativa AGU Nº 18 de
01/04/2009, das Súmulas 252 e 264 do TCU e art. 25, II da Lei 8.666/93:

SERVIÇO TÉCNICO

ESPECIALIZADO (art.

13 da Lei nº 8.666/93)

O serviço proposto enquadra-se no inciso VI do artigo 13 da Lei nº

8.666/93.

NATUREZA SINGULAR

DO SERVIÇO

NOTA EXPLICATIVA

A singularidade diz respeito ao objeto da contratação e não ao

profissional, e deve estar conjugada necessariamente com a

notória especialização do contratado.

Serviço singular é todo aquele que verse sobre treinamento

diferenciado em relação ao convencional ou rotineiro do mercado.

Seriam singulares aqueles eventos de capacitação desenvolvidos

ou adaptados especificamente para o atendimento das

necessidades do contratante ou voltados para as peculiaridades

dos prováveis treinandos.

NOTÓRIA

ESPECIALIZAÇÃO DO

CONTRATADO

NOTA EXPLICATIVA

A Notória especialização está relacionada com a atividade do

profissional ou da empresa, conforme enunciado do §1º, art. 25, da

Lei 8.666/93: “Considera-se de notória especialização o profissional

ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir

que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais

adequado à plena satisfação do objeto do contrato”.

4. DETALHAMENTO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO

4.1. Os materiais do curso virtual ficarão disponíveis por doze meses a partir
do pagamento, carga horária de 6 horas.

4.2. O conteúdo programático informado no site da Contratada atende às
necessidades de capacitação do participante e encontra-se anexo ao
processo. 

4.3 O pagamento será realizado através de nota de empenho em favor da

EMPRESA ESG Cursos Ltda-Me, CNPJ 10.955.105/0001-58.

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO

5.1. A razoabilidade do valor da contratação com a empresa supracitada foi
comprovada por meio da comparação da proposta apresentada com os notas
fiscais relativas aos preços praticados pela futura contratada junto a outros
entes públicos e/ou privados, anexadas pelo solicitante ao processo.

6. DO PAGAMENTO



6.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 15
(quinze) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo
o detalhamento do(s) serviço(s) executado(s), através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada,
em conformidade com o estabelecido na alínea “a” do inciso XIV do art. 40
da Lei nº 8.666/93.

6.2. Não serão pagas Notas Fiscais ou Faturas em nome de terceiros.

6.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada.

6.4. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação da
regularidade fiscal federal e trabalhista, bem como, nos cadastros de sanções
administrativas instituídos, da Contratada.

6.5. Dos pagamentos efetuados serão descontadas, compulsoriamente, as
multas previstas e sanções pecuniárias aplicadas, quando for o caso.

6.6. De acordo com a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e legislação
complementar, será retida a alíquota dos impostos e contribuições devidas,
conforme o caso, (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR) a título de antecipação,
exceto para os optantes pelo SIMPLES, que deverão apresentar declaração a
ser enviada juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura por ocasião da prestação
dos serviços.

6.7. O Contratante poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando:

6.7.1. a Nota Fiscal ou Fatura estiver em desacordo com o estabelecido;

6.7.1. a Nota Fiscal ou Fatura contiver erros de preenchimento a cargo
da Contratada.

7. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

7 . 1 . A Administração verificará o eventual descumprimento das condições para

contratação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) SICAF;  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

d) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU.

7.2. REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado;

f ) caso a contratada seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto, deverá

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela

correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na

forma da lei.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços em conformidade com as especificações da
proposta apresentada para o evento;

8.2. Fornecer material didático (apostilas, certificados, por exemplo) e
demais materiais necessários ao desenvolvimento do evento.

8.3. Responsabilizar-se pelo recebimento da nota de empenho e
faturamento;

8.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causado pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
União ou a terceiros.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Compete ao IF Baiano - Campus Itapetinga:

9.1.1. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham
a ser solicitados pelos empregados da empresa vencedora;

9.1.2. atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo
evento, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes;

9.1.3. efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de
quaisquer das obrigações assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

        d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das



obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

(ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

6 ) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas

independentes entre si.

(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo

de até dois anos;

(iv) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

10.4. As penalidades serão aplicadas, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

O presente Projeto Básico foi elaborado pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA - estando em consonância com as disposições
legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e
integra o processo administrativo.

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável.

O Projeto Básico deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas

ou outra autoridade competente por meio de despacho motivado.
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