
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
Rua Nogueira Tapety, 185, - Bairro Noivos, Teresina/PI, CEP 64.049-010

Telefone: (86) 3232-0350 - h�p://www.defensoria.pi.def.br/

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 00303.004968/2022-14

                                                                                                                      PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

1.1. Trata-se de contratação de empresa especializada na realização de curso de capacitação de servidores
que atuam na área  de  licitações  e  contratos  administra�vos,  conforme especificações  e  quan�dades
descritas neste documento.

1.2.  O  curso  será  ministrado  pela  empresa  “Licidata  –  RBR  Treinamentos  e  Eventos  Ltda.”,  CNPJ  nº.
25.406.054/0001-82, na forma presencial.

1.3. A contratação terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura.

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

2.1.  Atualizar  os  servidores  sobre  a  Nova  Lei  Geral  de  Licitações  e  Contratos  (Lei  nº  14.133/2021),
iden�ficando os principais desafios que a nova Lei traz para as contratações públicas e solucioná-los em
conformidade com a legislação e doutrina aplicada, incluindo as orientações do TCU;

2.2 Proporcionar aos servidores da Defensoria Pública formação dos servidores nos assuntos referentes às
Licitações e Contratos, com segurança jurídica para a tomada de decisões que gerem eficiência, eficácia,
efe�vidade e conformidade legal nas contratações públicas;

 2.3 Tornar os servidores desta DPEPI capazes de iden�ficar as necessidades do órgão e providenciar o
adequado planejamento das aquisições públicas;

 2.4 Oferecer o conhecimento dos conceitos legais e os aspectos prá�cos, visando subsidiar a melhor
solução  nas  aquisições  de  bens  e  serviços,  assegurando  maior  segurança  na  realização  dos  atos
administra�vos e processuais.

2.5. Considerando o exposto, revela-se imprescindível a capacitação de servidores desta DPEPI para a
atuação na condução de procedimentos licitatórios,  bem como no acompanhamento da execução de
contratos deles decorrentes, de acordo com os novos parâmetros estabelecidos na mencionada inovação
legisla�va.
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3. DA JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO
SERVIÇO

3.1. A presente contratação será feita diretamente, por inexigibilidade de licitação, com base no ar�go 25,
inciso II da Lei n.º 8.666, de 1993.

3.2.  Conforme Orientação  Norma�va  nº  18/2009  da  Advocacia-Geral  da  União,  atualizada  em 2018,
“contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, caput ou inciso II, da lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, pessoas naturais e jurídicas para ministrar cursos fechados para treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal ou a inscrição em cursos abertos”;

3.3.  Quanto  ao  enquadramento  como  serviços  técnico-profissionais  especializados,  a  solução  a  ser
contratada está prevista no inciso VI, do art. 13, da Lei nº 8.666/93: “treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal”;

3.4.  Existe  inviabilidade  de  compe�ção  por  ausência  de  critérios  obje�vos  de  seleção  do  objeto
pretendido pela Administração. Dado o caráter subje�vo dos serviços, estes não podem ser definidas de
um modo obje�vo e  selecionadas por  meio de critérios  como preço e/ou técnica.  Assim,  não existe
possibilidade de delimitar critérios que permitam a comparação/compe�ção entre eventuais produtos e
serviços existentes no mercado.

3.5. Sobre a natureza singular do serviço, veja-se que a oferta de cursos de capacitação para servidores
públicos a�nentes à matéria de licitações e contratos, atualizados de acordo com a Lei nº 14.133/21, não
é serviço de natureza comum e padronizado. Portanto, não é presumidamente ofertado por qualquer
profissional habilitado. Também, verifica-se a notória especialização da pessoa jurídica a ser contratada,
tendo em vista a sua atuação no mercado há mais de 12 (doze) anos, é referência no mercado nacional,
desenvolvendo  Congressos,  Simpósios,  Capacitações  e  Treinamentos  para  os  agentes  públicos.
Especializada na capacitação de pregoeiros, já capacitou mais de 6 mil servidores que desempenham essa
função.  Desta forma, construímos um relacionamento sólido com diversas ins�tuições públicas do país,
através  da formação de milhares  de funcionários  que foram capacitados e  hoje  podem exercer  suas
funções com competência e eficácia.

3.6 os palestrantes e instrutores são mestres e doutores com grande experiência nos órgãos públicos,
apresentando sempre um conteúdo aplicado às necessidades prá�cas e específicas do dia-a- dia para os
que realizam as compras e contratações governamentais.

3.7. Ainda, foram anexados ao processo notas de empenhos referentes à contratação realizada por outros
entes/órgãos  da  Administração  Pública  com  a  empresa  em  questão  por  meio  de  inexigibilidade  de
licitação, bem como as proposta comercial contendo os currículos dos professores que ministrarão os
cursos.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA SUA EXECUÇÃO

4.1. O curso será ministrado na forma presencial, na cidade de Curi�ba, nos dias 23 a 25 de novembro,
com carga horária de 24(vinte e quatro) horas consoante especificações da tabela abaixo:

Item
Descrição  do
curso

Carga
horária

Data  do
curso

Valor  por
inscrição

Valor
total

Desconto
Valor  total
com
desconto
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1

Curso  Avançado
Sobre  a  Nova lei
de  Licitações  e
Contratos  nº
14.133/21

24h
23  a  25  de
novembro
de 2022

R$2.990,00
R$
11.960,00

R$
2.990,00

R$
8.970,00

4.2. No valor do curso, estão inclusos:

 - Apos�la do curso exclusiva com conteúdo específico e Material de Apoio (Caneta, pasta e bloco de
anotação) Coffee Break (no intervalo da manhã e da tarde).

- Será disponibilizado um Grupo de WhatsApp por 20 dias, para que todos os par�cipantes possam �rar
suas dúvidas;

 Cer�ficado digital  válido por  todo Brasil  e  disponível  em nosso site  por  tempo indeterminado,  com
conteúdo programá�co e carga horária;

Álcool em Gel 70º durante todo treinamento Acompanhamento de monitor em sala para melhor atender
os par�cipantes, durante todo o treinamento.

4.3. O desconto de valor previsto na tabela acima foi ofertado devido a quan�dade de inscrições (04
par�cipantes), sendo 01(uma) de cortesia.

4.4. As especificações detalhadas estão con�das na proposta da empresa, devidamente juntada aos autos
do processo em questão.

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

5.1.  Conforme  Orientação  Norma�va  AGU  nº  17,  de  01.04.2009,  “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”.

5.2.  Ainda,  a  Instrução  Norma�va  nº  73/2020,  do  Ministério  da  Economia,  que  dispõe  sobre  o
procedimento administra�vo para a realização de pesquisa de preços, disciplinou regras específicas para
comprovação da razoabilidade de preços nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação:

Art. 7º Os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida jus�fica�va de que
o preço ofertado à administração é condizente com o pra�cado pelo mercado, em especial por meio de:

I  -  documentos  fiscais  ou  instrumentos  contratuais  de  objetos  idên�cos,  comercializados  pela  futura
contratada, emi�dos no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela
autoridade competente;

II - tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sí�os eletrônicos especializados ou de
domínio amplo, contendo data e hora de acesso.

§1º Poderão ser u�lizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente jus�ficados nos autos
pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§2º Excepcionalmente,  caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente,  a
jus�fica�va de preço de que trata o caput pode ser realizada com objetos de mesma natureza.
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§3º Caso a jus�fica�va de preços aponte para a possibilidade de compe�ção no mercado, vedada está a
inexigibilidade.

§ 4º O disposto neste ar�go aplica-se, no que couber, às hipóteses de dispensa de licitação, em especial as
previstas nos incisos III, IV, XV, XVI e XVII do ar�go 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Assim a razoabilidade do preço (Anexos I) proposto pela “Licitada”, restou comprovada da seguinte
forma:

5.3.1. Curso “Curso Avançado Sobre a Nova lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21”:

a)  A  proposta  de  preços  encaminhada para  Defensoria  Pública  do Estado do Piauí,  para  04  (quatro)
par�cipantes, possui valor total de 11.960,00 (onze mil e novecentos e sessenta reais) com desconto de
R$  2.990,00  (dois  mil  e  novecentos  e  noventa  reais)  perfazendo  o  total  de  R$  8.970,00(oito  mil  e
novecentos e setenta reais), ficando por inscrito o valor individual de R$ 2.242,50(dois mil e duzentos e
quarenta e dois reais e cinquenta centavos);

b) A contratação do objeto pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS possuiu valor individual de R$
2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais);

5.4.  Portanto,  verifica-se  que  o  serviço  ofertado  pela  RBR  TREINAMENTOS  E  EVENTOS  LTDA,  CNPJ
25.406.054/0001-82, demonstra-se vantajoso para a Administração.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  6.1. Programa de trabalho: 35.101.03.092.0016.2848;

6.2. Natureza de despesa: 339039.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação
dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento das  cláusulas  contratuais,  além de fornecer  e
u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade
mínimas especificadas neste documento e na proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;

7.3. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.4. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos execu�vos que fujam às especificações do objeto;

7.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

7.6. Elaborar a lista de presença dos par�cipantes;

7.7. Emi�r cer�ficados de par�cipação;

7.8. Elaborar e encaminhar o material de apoio às aulas para todos os par�cipantes;
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7.9. Responsabilizar-se pelas despesas relacionadas com os palestrantes e equipe de apoio.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.3. Enviar, em tempo hábil, a lista de inscrição dos par�cipantes para elaboração dos cer�ficados;

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Projeto Básico.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1.  Observados  os  prazos  para  prestação do serviço,  o  objeto  será  recebido pelo  fiscal  do contrato
mediante verificação da conformidade com o Projeto Básico e seus Anexos e sua consequente aceitação
por  meio  de  atestação  exarada  na  Nota  Fiscal/Fatura  emi�da  pela  contratada,  procedendo-se  às
observações, se necessário, o que será considerado recebimento provisório.

9.2. Após a execução do curso, conforme datas previstas na tabela do item 4, o objeto será recebido em
caráter defini�vo, que deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados do úl�mo recebimento
provisório, conforme nota de empenho e nota fiscal.

9.3. O aceite/aprovação do serviço pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do contratado
por vícios  de quan�dade ou qualidade do objeto ou disparidades com as  especificações,  verificadas,
posteriormente, garan�ndo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no ar�go 69 da Lei nº 8.666/93.

10. PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia do mês da execução do serviço, mediante
apresentação de Nota Fiscal, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, e se dará
através de depósito bancário.

10.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que será
devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

 10.3.  Será  verificada  anteriormente  ao  pagamento  a  manutenção,  pela  contratada,  das  mesmas
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e
juntando aos autos do processo próprio;

10.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua
colocação em cobrança bancária.

SEI/GOV-PI - 5860177 - Termo de Referência https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

5 of 8 15/12/2022 12:25



11. REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

11.2.  Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou outro índice que venha a subs�tui-lo exclusivamente para
as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos
efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

11.4.  No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  o  CONTRATANTE  pagará  à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  úl�ma  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória  de  cálculo  referente  ao reajustamento de preços  do valor  remanescente,  sempre que este
ocorrer.

11.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa
mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

11.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Com fundamento nos ar�gos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, garan�da a ampla
defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nesta
cláusula, com as seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência;

12.1.2.  Suspensão  temporária  de  par�cipação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.1.3.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto
perdurarem os mo�vos 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
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

12.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos
para a Contratante;

12.3. As multas serão aplicadas nas seguintes gradações:
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12.3.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.3.2. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;

12.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

12.5. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injus�ficado no prazo de entrega/prestação
superior a 15 (quinze) dias.

12.6. O descumprimento de obrigações contratuais acessórias sujeitará a CONTRATADA à multa de até 3%
(três por cento) do valor empenhado.

12.7. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão ser aplicadas juntamente às
multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por descumprimento de obrigação contratual
e às multas por descumprimento das obrigações acessórias.

12.8. O valor da multa e/ou dos prejuízos causados à Contratante poderão ser descontados das notas
fiscais/faturas devidas à CONTRATADA até decisão final do processo administra�vo.

12.8.1.  Se  os  valores  das  faturas  forem  insuficientes,  fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  recolher  a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

12.8.2.  Esgotados  os  meios  administra�vos  para  cobrança  do  valor  devido  pela  CONTRATADA  à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida a�va.

12.9. Em caráter excepcional, como medida de cautela, o Contratante poderá reter o valor presumido da
multa, antes da instauração do procedimento administra�vo.

13. RESCISÃO

13.1. À CONTRATANTE cabe rescindir o presente ajuste, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial se a CONTRATADA não executar total ou parcialmente o que foi contratado, com o advento
das consequências contratuais e as previstas em Lei.

13.2. Cons�tuem mo�vos para rescisão do contrato:

13.2.1.  O  não  cumprimento  ou  o  cumprimento  irregular  de  Cláusulas  Contratuais  com  relação  às
especificações, projetos, normas técnicas ou prazos es�pulados;

13.2.2.  O atraso injus�ficado em iniciar o serviço;

13.2.3.  A cessão ou transferência do serviço Contratado, total ou parcialmente, não admi�do no Contrato
e sem prévia autorização da CONTRATANTE;

13.2.4. A reincidência nas multas previstas no presente Projeto;

13.2.5. A decretação de falência ou concordata decretada, ainda que preven�va;

13.2.6. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para
acompanhar a execução do serviço objeto do presente Contrato;

14. ANEXOS
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I – Proposta de preço da empresa;

II – Notas de empenhos referentes à contratação da empresa em questão por meio de inexigibilidade de
licitação por outros entes/órgãos da Administração Pública;

III – Documentos de habilitação da empresa.

Teresina, 07 de novembro de 2022.

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administra�vo

Documento assinado eletronicamente por IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO - Matr.0207852-0,
Defensor Público, em 07/11/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5860177 e o código CRC 4595689B.

Referência: Processo nº 00303.004968/2022-14 SEI nº 5860177
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