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Documento Documento Documento Documento de de de de Oficialização da Oficialização da Oficialização da Oficialização da DemandaDemandaDemandaDemanda    
    

1 Identificação da Demanda1 Identificação da Demanda1 Identificação da Demanda1 Identificação da Demanda    
    
1.1.1.1.1 1 1 1 TítuloTítuloTítuloTítulo    
    
Ordinário - Cursos – inscrições 
 
1.2 Unidade Demandante1.2 Unidade Demandante1.2 Unidade Demandante1.2 Unidade Demandante    
    
UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    COFIC – Coordenadoria de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade 
DataDataDataData    01/04/2019 

Resposável pela demendaResposável pela demendaResposável pela demendaResposável pela demenda    Salésio Bauer 
    
    
1111.3 .3 .3 .3 Vinculação ao Plano de AquisiçõesVinculação ao Plano de AquisiçõesVinculação ao Plano de AquisiçõesVinculação ao Plano de Aquisições    
    

Item do plano: 54 - Cursos – inscrições 
    
1.4 Valor Estimado1.4 Valor Estimado1.4 Valor Estimado1.4 Valor Estimado    
    

R$ 7.800,00 
 
2 Contexto2 Contexto2 Contexto2 Contexto    
 
2.1 Motivação2.1 Motivação2.1 Motivação2.1 Motivação    
 
A  participação  das  servidores  nesse  evento  é  imprescindível em face 
das recentes alterações na gestão tributária de contratos e convênios, 
todas de aplicação imediata, inclusive as decorrentes da Medida Provisória 
que dispensa tributos federais nas aquisições de passagens aéreas 
realizadas com cartão corporativo e a manutenção desse entendimento no 
cenário brasileiro, além de permitir a multiplicação dos conhecimentos 
adquiridos e a atualização dos materiais de consulta disponíveis. 
 
2.2 Resultados Esperados2.2 Resultados Esperados2.2 Resultados Esperados2.2 Resultados Esperados    
    
Por tratar-se de curso completo, sobre a incidência do INSS, IRRF, CSLL, 
PIS/PASEP, COFINS e ISS nas despesas realizadas pelos órgãos públicos 
das diversas esferas de governo, que contempla de forma dinâmica as 
recentes alterações das normas vigentes acerca da matéria, ministrado 
por renomado autor de uma das obras mais completas nessas áreas de 
atuação, certamente teremos o potencial de interpretação normativa dos 
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servidores da COFIC aprimorado e ampliado para melhor aplicar a teoria à 
prática. 
 
 
2.3 2.3 2.3 2.3 Alinhamento EstratégicoAlinhamento EstratégicoAlinhamento EstratégicoAlinhamento Estratégico    
 
Plano Estrat. Instit. - PEI: SOCIEDADE: 1 - Garantia dos direitos da 
cidadania; 2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa. PROC 
INTERNOS: 1 - Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. 
PESSOAS/RECURSOS 1 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas; 2 - 
Fortalecimento da governança. 
Plano Anual de Capacitação - PAC/Exerc 2019: R4: Obter e executar 
orçamento adequado; P4: Otimizar processos e métodos de trabalho; C2: 
Promover a formação e aperfeiçoamento contínuo dos servidores. 
 
2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser 2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser 2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser 2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser 
contratado?contratado?contratado?contratado?    
    
[ ] Menos de 1 ano [ ] De 1 a 3 anos [x] Mais de 3 anos 
 
2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas 
 
[ ] 1 unidade [ ] 2 unidades [ ] 3 unidades [x] Mais de 3 unidades 
 
3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação    
    
Nome do Servidor (titular)Nome do Servidor (titular)Nome do Servidor (titular)Nome do Servidor (titular)    Renata Sílvia Rocha 
TelefoneTelefoneTelefoneTelefone    7430 
EEEE----mailmailmailmail    renatasr@tre-sc.jus.br 
Nome do Servidor (Nome do Servidor (Nome do Servidor (Nome do Servidor (substitutosubstitutosubstitutosubstituto))))    Nádia Issa Musse 
TelefoneTelefoneTelefoneTelefone    7431 
EEEE----mailmailmailmail    nmusse@tre-sc.jus.br 

    
4 Unidade Técnica4 Unidade Técnica4 Unidade Técnica4 Unidade Técnica    
    
SPPAT - Seção de Preparação de Pagamentos e Análise Tributária 


