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PROJETO BÁSICO  
Processo Administrativo nº 1417/2021 

 

Área Requisitante Gabinete da Presidência – GAB/PRES 

Áreas Interessadas Gerências e Setores Administrativos do Coren-SP 

Responsável e matrícula Érica Chagas Araújo 

Responsável pela Solicitação Crislaine Marques da Silveira, matrícula 1154 

Integrantes da Área de Apoio Administrativo  
Rinaldo Morimoto, matrícula 1117 
Henrique Pereira Soares, matrícula 975 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de ação de desenvolvimento com o tema ‘Gestão de Projetos’, na modalidade à 
distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de 
turma fechada (in company), voltado ao grupo de gestores das áreas finalísticas e administrativas do 
Coren-SP, de acordo com as condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

Ação de desenvolvimento a ser 
ministrada na modalidade à distância, 
em formato de turma fechada, com o 
tema Gestão de Projetos. Para até 30 
(trinta) participantes. Carga horária 
mínima de 16 horas/aula.  

Turma  
(até 30 
vagas) 

1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

1.2. A contratação terá vigência pelo período necessário para a entrega definitiva do objeto, cujo prazo 
será iniciado a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho pela Contratada. 

2. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO 

2.1. Justificativas para a contratação 

2.1.1. Capacitar o Grupo de Gestores do Coren-SP (Diretoria, gerentes e assessores) em Gestão de 
Projetos, a fim de que possam controlar seus projetos pensando nos entregáveis da cada 
área/gestão, acompanhando seu “escopo, tempo e custo”, que vão de acordo com a missão, visão e 
valores do Coren-SP e também com os seguintes objetivos da Gestão do Planejamento Estratégico: 
valorização profissional, modernização do sistema para o público interno e externo, otimização de 
recursos, aprimoramento profissional para o fortalecimento dos profissionais, sustentabilidade nos 
processos de trabalho, bem como nos resultados esperados: virtualização do atendimento ao 
profissional, reconhecimento de ações do Coren-SP pelos profissionais, valorização da Enfermagem 
pela mídia, celeridade dos processos éticos e acesso ao aprimoramento profissional.  

2.2. Objetivos Gerais e Específicos 

2.2.1.  Capacitar os gestores do Coren-SP em competências relacionadas à Gestão de Projetos, de 
forma que possam aplicar esses conhecimentos na prática, dentro das suas áreas e no controle e 
alimentação do Planejamento Estratégico no Sistema Agiliza do Coren-SP;  

2.2.2. Proporcionar melhorias dos fluxos de trabalhos e dos seus indicadores.  
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2.3. Pesquisa de Preços  

2.3.1. A pesquisa de preços foi realizada junto a ofertantes especializados do ramo de cursos e 
treinamentos da área de administração de projetos, com ofertaram programas compatíveis com as 
necessidades de aprendizagem do Coren-SP (em termos de conteúdo e carga horária), conforme o 
inciso IV do art. 5º da IN SGD/ME nº 73/2020, que estabelece o procedimento para realização de 
pesquisa de preços para aquisição de bens e contração de serviços em geral. 

2.3.2. Cumpre destacar que devido às características do objeto, especialmente a necessidade de 
formatação de programa x carga horária e porque se trata da contratação de curso no formato de 
turmas fechadas, não foi possível a utilização de valores referenciais de licitações ou contratos da 
Administração, bem como a realização de consultas no Painel de Preços, incisos I e II do art. 5º da 
referida IN SGD/ME nº 05/2017. 

3. ESPECIFICAÇÕES DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

3.1. Título da Ação de Desenvolvimento: Gestão de Projetos  

3.2. Carga Horária Mínima: 16 (dezesseis) horas/aula, divididos em 4 (quatro) dias com 4h/a dia ou 8 
(dias) com 2h/a dia, a critério do Coren-SP.  

3.3. Base Metodológica: PMI (Project Management Institute), por meio dos conceitos apresentados no 
Guia do PMI.  

3.4. Conteúdo Programático Mínimo: 

3.4.1. Introdução ao Gerenciamento de Projetos: conceitos iniciais, estruturas organizacionais, 
processos de gerenciamento de projetos e partes interessadas; 

3.4.2. Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custo; 

3.4.3. Gerenciamento dos Riscos; 

3.4.4. Monitoramento, controle e encerramento de projetos e o alinhamento com a Gestão de 
Estratégia e Performance;  

3.4.5. Orientações para apresentação de trabalho final (exercício prático para aplicação dos 
conteúdos ministrados);  

3.4.6. Apresentação final, pelos participantes, dos trabalhos de gestão de projetos.  

3.5. Modalidade: Videoconferência, com interação ao vivo entre os participantes e o instrutor.  

3.6. Local de Realização: O acesso se dará por meio de URL a ser disponibilizada pela ofertante 
contratada aos participantes inscritos. 

3.7. Quantidade de Vagas: 30 (trinta) vagas. A relação de participantes por setor está disponível no 
Apenso I deste Projeto Básico.  

3.8. Período Previsto de Realização: O programa deverá ser ministrado em data e horários definidos 
entre o Coren-SP e a ofertante contratada entre os meses de maio e agosto/2021.  

3.9. Material de Apoio Mínimo: O material em suporte digital relacionado ao conteúdo programático da 
ação de desenvolvimento deverá ser disponibilizado pela ofertante ao Coren-SP. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Tomar todas as providências necessárias para a execução do objeto desta contratação, dentro dos 
parâmetros estabelecidos neste Projeto Básico e na proposta apresentada pela instituição promotora do 
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evento, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis;  

4.2. Executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos 
requisitos de qualidade exigidos;  

4.3. Manter, durante o período de prestação dos serviços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas;  

4.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações;  

4.5. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;  

4.6. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução 
do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

4.7. Encaminhar a Nota Fiscal e Certificado de Participação à Contratante no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a data de realização do evento. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;  

5.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações e os esclarecimentos eventualmente 
necessários à prestação dos serviços;  

5.3. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;  

5.4. Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, no prazo estabelecido, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;  

5.5. Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis. 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. A Contratada deverá disponibilizar aos participantes inscritos até a véspera da data de realização do 
evento, link para acesso ao ambiente de teleconferência.  

6.2. Conforme art. 74, incisos II e III da Lei nº 8.666/1993, será dispensado o recebimento provisório do 
objeto, devendo a contratada, após realização do curso, encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
Certificado de Participação e Nota Fiscal de Serviço à fiscalização, para fins de recebimento definitivo do 
objeto.  

6.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

7. PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento da nota 
fiscal/fatura, mediante depósito bancário para crédito, em banco, agência e conta corrente indicados pela 
Contratada. 

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
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7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o Coren-SP atestar 
a execução do objeto do Contrato.   

7.3. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente entregue. 

7.4. A apresentação da nota fiscal ou fatura para pagamento deverá observar o seguinte: 

7.4.1. Indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que 
serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de 
acordo com a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto 
contratado no tocante à sua natureza. 

7.4.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade Sede do Coren-SP, CNPJ nº 
44.413.680/0001-40, Cadastro Municipal nº 8.585.309-7. 

7.4.3. No campo e-mail das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 
contabilidade@coren-sp.gov.br. 

7.4.4. A nota fiscal deverá conter em seu corpo descrição detalhada do objeto, número da nota de 
empenho, número da Inexigibilidade de Licitação e dados bancários para depósito do pagamento. 

7.5. Previamente à emissão da nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá, nos 
termos dos arts. 29 a 31 da IN MPDG nº 03/2018, consultar o SICAF a fim de verificar:  (i) existência de 
ocorrências impeditivas indiretas, caso em quê, deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no relatório; (ii) identificar eventuais penalidades impeditivas de contratar com o 
Poder Público; (iii) confirmar a situação de regularidade dos requisitos de habilitação, podendo acessar 
outros sítios eletrônicos oficiais caso a informação no SICAF não seja suficiente. 

7.5.1. Havendo ocorrências serão adotados, por parte da Administração, os procedimentos 
previstos no art. 31 da IN MPGD nº 03/2018 no que couber, dada a natureza deste instrumento 
contratual. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.6.1. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos naquele 
regime, ficando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido. 

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa 
(por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência), ou, 
ainda, se for constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

7.7.1. Nestas hipóteses, o prazo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.7.2. Será considerada data do pagamento o dia em constar como operacionalizado o trâmite do 
pagamento (ordem bancária, depósito bancário ou transferência bancária).  

7.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a compensação financeira devida pela Contratante será 
calculada por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

8. SANÇÕES CABÍVEIS 

8.1. Se no decorrer da execução do objeto ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou 
ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a Contratada, esta, sem prejuízo das demais 
sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:  

8.1.1. Advertência por escrito;  

8.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, 
quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista;  

8.1.3. Pela inobservância dos prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula 
trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada 
pelo período máximo de 30 (trinta) dias;  

8.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de cancelamento 
da contratação por culpa da Contratada;  

8.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 2 (dois) anos. 

8.2. A aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei n.º 8.666/1993, inclusive a responsabilização da Contratada por eventuais perdas e 
danos causados à Contratante;  

8.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Contratante;  

8.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 
Contratante, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma da lei;  

8.5. As sanções previstas no Projeto Básico são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;  

8.6. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução dos serviços 
advier de caso fortuito ou de força maior;  

8.7. A atuação da Contratada no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema 
Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36, da Lei n.º 
8.666/1993;  

8.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à Contratada o contraditório e a 
ampla defesa.  

8.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A Nota de Empenho terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei n.º 8.666/1993. 

9.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.  

9.3. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos 
conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual 

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 – Palestras, 
Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal. 

 

 

 

São Paulo, 17 de maio de 2021. 

 

 

Assinam este Projeto Básico: 
 
Área Solicitante: Gabinete da Presidência – GAB/PRES 
 
Crislaine Marques da Silveira 
Assessora III 
Matrícula 1154                                  

 
Érica Chagas Araújo 
Vice Presidente                           

 
Área de Apoio Administrativo – Gerência de Compras e Contratos – GCC 
 
Rinaldo Morimoto  
Agente Administrativo – GCC/SCC                                              
Matrícula 1117                                                                   
 
 
Henrique Pereira Soares                                                 
Coordenador II – GCC/SCC                                              
Matrícula 975                                                                    

 

 


		2021-05-18T10:18:12-0300
	Rinaldo Morimoto


		2021-05-18T10:38:30-0300
	HENRIQUE PEREIRA SOARES:36069150805


		2021-05-19T10:27:11-0300
	Crislaine Marques da Silveira


		2021-05-24T09:55:51-0300
	Erica Chagas Araújo




