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PROJETO BÁSICO
OBJETO
Aquisição de 05 (cinco) vagas para participação de servidores do Poder Judiciário para o curso  "Reforma da' Previdência - Previdência, Cálculo de aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos'-EC n° 103/2019" a ser realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2020, na cidade de Brasília - DF, conforme descrição abaixo.

Item
Descrição
Carga Horária
1
Reforma da' Previdência - Previdência, Cálculo de aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos'-EC n° 103/2019
16 horas
Tabela 1 – Demanda Total
SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO
O presente projeto visa possibilitar a aquisição de vagas para participação no curso Reforma da' Previdência - Previdência, Cálculo de aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos'-EC n° 103/2019 a ser realizada em Brasília nos dia 17 a 19 de fevereiro de 2020.
Trata-se de um curso de Previdência voltada especificamente para a área da Presidência, Recursos Humanos, Controle Interno e Assessorias, onde serão tratados temas de alta relevância para o planejamento das ações estratégicas da área de Pessoal/Jurídico do Poder Judiciário.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A aquisição de vagas para participação de servidores do Poder Judiciário lotado na Presidência, Assessoria do Juiz Auxiliar da Presidência, Assessoria Sênior da Presidência, Coordenadoria de Recursos Humanos, Magistrados e Controle Interno, está de acordo com a legislação vigente e jurisprudência, se faz necessária por ser o instrumento primordial de trabalho da alta administração e coordenadorias para a correta definição das estratégias de contratação e da escolha da solução, conforme determina a Resolução n. 192/2014-CNJ que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. 
	Tendo em vista a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, publicada em 13-11-2019, que dispõe sobre as principais alterações da Constituição Federal Brasileira de 1988, no processo que foi chamado de Reforma da Previdência, faz-se necessário aplicar a nova legislação nos pedidos de aposentadoria dos magistrados e servidores desta Corte de Justiça. 
Observa-se que foram estabelecidas regras que são aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes da Federação, outras aplicáveis somente à União e algumas 'disposições específicas para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Então, o novo sistema constitucional previdenciário do servidor difere substancialmente daquele estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e pelas Emendas 20, de 1998, 41 de 2003 e 47 de 2005, que estabeleciam regras uniformes para os RPPS de todos os entes da federação, que também era encontrada nas Constituições anteriores. 
No Estado' de Mato Grosso, o Poder Executivo apresentou ao Conselho da Previdência de Mato Grosso, a proposta de reforma estadual que prevê mudanças que seguem o molde da reforma da previdência nacional, recém promulgada pelo Congresso Nacional. Dessa forma, tendo em vista a aplicabilidade imediata de EC 103 e das inúmeras alterações introduzidas no sistema previdenciário dos servidores públicos e dos magistrados, verifica-se a necessidade premente de alguns servidores.
3.3.   A justificativa se encontra alinhada com os objetivos estratégicos da instituição.
CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

	Aplica-se a presente inexigibilidade a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento. 
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

	O instrutor é  Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCÓF. Foi Procurador do Ministério Público de Contas do DF e Auditor de Controle Externo do TCDF; exerceu diversos cargos de direção no TCDF, entre eles o de Diretor 7 e Legislação de Pessoal. Doutor em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa - UAL, Especialista em Direito Público, Professor de Direito Constitucional e Administrativo. Escritor, autor do livro Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público e de inúmeros artigos em publicações especializadas. Palestrante e instrutor de cursos nas áreas de legislação de pessoal; aposentadorias e pensões; legislação constitucional aplicada a servidores Públicos; gestão de folha de pagamento; auditoria na folha de pagamento no serviço público.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO

	No presente processo, os preços variam conforme a quantidade de vagas – o que será pormenorizado em tópico específico e detalhado em anexo ao projeto – mas parte de um patamar de R$ 2.700,00 ( dois mil e setecentos reais), totalizando o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para aquisição de 05 (cinco) vagas, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas também sua vantajosidade.
Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a Administração, considerando não só a redução dos valores envolvidos, mas principalmente a criação da oportunidade de capacitação.
ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CURSO

 Programa do Evento
1.Introdução
2.Acumulação e incidência do teto constitucional
3.Acumulação de cargos públicos e empregos:
3.l.Professor + professor
3.2.Professor + técnico ou científico
3.3.Area de saúde + área de saúde
3.4.Militar da área de saúde + área de saúde
3.5.Vereador
3.6.Juízes'+ magistério
3.7.Membros do Ministério ± magistério
4.Acumulação de remuneração:
4.1 .Proventos com vencimentos
4.2.Vencimentos com vencimentos
4.3.Proventos com proventos
4.4.Proventos com subsídios
4.5.Proventos com salário
4.6.Proventos com pensão
4.7.Pensão com pensão
4.8.Proventos com beneficio RGPS
5.Limites remuneratórios 
5.1 .Regra constitucional
5.2.Exceções
5.2.1. Constitucionais
5.2.2.Jurisprudenciais
.2.3 .Administrativas
6.Beneficios previdenciários
7.Aposentadorias:
7.1 .Regimes de previdência social
7.2.Regênciá normativa
7.3.Aquisição do direito
7.4.Modalidades
7.5.Regras de transição e permanentes
7.6.Proventos: cálculo, integralidade e proporcionalidade
7.7.Média das contribuições
7.8.Paridade plena e na forma da lei
7.9.Reajuste das concessões
7.1 0.Bônus especiais
7.11 .Adicional de férias e 130 salário
7.12.Tempo de serviço
7.13.Tempo fictício
7.14.Tempo no cargo
7.15.Por invalidez:
7.15.1.Simples
7.15.2. Qualificada
7.16.Especiais:
7.16.1.Portadores de deficiência
7.16.2.Atividades de risco
7. 16.3.Condições prejudiciais à saúde e à integridade física
8.Pensões:
8.1 .Base de cálculo e redutor
8.2.Menor sob guarda
8.3.união estável
8.4.União homoafetiva
8.5.Concubina e companheira
8.6.Paridade
8.7.Contribuição previdenciária
8.8.Por morte
8.8.1 .Dependentes previdenciários
8.8.2.Formas de cálculo
8.8.3.Tempo mínimo de contribuição, de casamento e de união estável
8.8.4.Duração
8.8.5.Habilitação posterior ou superveniente
8.8.6.Rateio, reversão, extinção
9.Reajustamento de aposentadorias e pensões por morte
9.1 .Reajuste pela inflação x Paridade
9.2.ADI 4582/11
10.Cessão/Licença/Afastamento
11.Abono de permanência
11.1.Características
11.2.Lei-n.o 10.887/04
11.3 .Professores e policiais
11 .4.Aposentadorias especiais
12.Previdência Complementar do servidor federal - Lei 12.618/2012
12.1 .Modelagem
12.2.Regulamentação
12.3.Vigência
12.4.Patrocinador, participante e assistido
12.5.Aplicabilidade: novo servidor, servidor antigo, servidor proveniente de outro ente federativo
12.6.Contribuição previdenciária
12.7.Regime financeiro e modalidade do beneficio
12.8.Portabilidade, auto patrocínio, beneficio proporcional diferido, resgate
12.9.Beneficios programados e benefícios de risco
13.Novas regras previdenciárias ante a (EC 103/2019):
1.1. Aposentadorias:
L 1.1. Regra geral:
1.1.1.1 .Cálculo do beneficio; .
1.1.1.2.Réajuste.
1.12.- Regra de Transição:
1.1.2.1.Cálculo do benefício;
1.1 .2.2.Reajuste.
1.1.3. Especiais:
1.1.3.Servidores com exposição a agentes nocivos;
1.1 .3.2.Pessoas com deficiência;
1.1 .3.3.Regra geral;
1.1.3.4.Regra de transição.
1.1.4. Abono de permanência;
1.1.5. Contribuição previdenciária dos Servidores Públicos.
1.2. Pensões:
1.2.1. Por morte:
1.2.1.1 .Cálculo;
1.2.1.2. Divisão das cotas;
1.2:1.3.Regras de acumulação de beneficio previdenciário.
1.3. Direito adquirido:
1.3.1. Conceito de remuneração no cargo efetivo para fins de proventos;
1.3.2. Cálculo proporcional de vantagens permanentes variáveis;
1.3.3. Possibilidades de incorporação de vantagens temporárias.
1.4. Outras regras:
1.4.1. Readaptação;
1.4.2. Rompimento do vínculo nas aposentadorias de servidores efetivos e comissionados;
1.4:3. Revogação da não incidência da contribuição previdenciária para incapacitados;
1.4.4. Nulidade de aposentadoria sem contribuição;
1.4.5. Possibilidade de exclusão de tempo de contribuição que reduzam o valor do beneficio.
CRONOGRAMA DO PROJETO

	Reforma da' Previdência - Previdência, Cálculo de aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos'-EC n° 103/2019, prevista para os dias 17 a 19 de fevereiro de 2020, a ser realizada em Brasília-DF.
LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO

	Nos valores de investimento praticados pela IOC Capacitação LTDA, foram contemplados o local para a realização do evento, a recepção, os recursos audiovisuais, almoço, coffe break. 
A empresa IOC Capacitação LTDA é responsável pelo controle de presença nas palestras.
MATERIAL TÉCNICO E DE APOIO

	Comporão o material técnico:
	Folder explicativo das oficinas e do evento que engloba o conteúdo da exposição do palestrante, de acordo com o programa;
Disponibilização de Acesso web de material do evento.
	Comporá o material de apoio:
	Pasta, bloco de anotações e estojo com caneta, lapiseira, borracha, caneta marca texto e calculadora.
DOS PREÇOS PROPOSTOS PELA CONTRATADA

	O preço do curso oferecido pela empresa IOC Capacitação LTDA três patamares distintos, conforme tabela abaixo:
Data da aquisição
Preço padrão
Preço antecipado
Preço para o TJMT
Preço (R$)
R$2.790,00
R$2.790,00
R$2.700,00
DOS PREÇOS PARA OS ÓRGÃOS CONTRATANTES

	O valor para os órgãos contratantes será variável de acordo com o número de vagas e os patamares de preços praticados.
Uma vez definido o número de vagas, de acordo com as confirmações de interesse do órgão, será verificado qual patamar de preço será o utilizado, e então dividido o valor total pelas vagas a serem efetivamente contratadas, redundando no preço correspondente a cada vaga, conforme visualizado no anexo I deste projeto básico.
Uma vez identificado o valor de cada vaga, o órgão poderá efetuar o empenho e pagamento das vagas por ele solicitadas, diretamente à empresa IOC Capacitação LTDA .
HORÁRIO E LOCAL DOS CURSOS

	A carga horária do evento proposto será de 16 horas, sendo 3 dias consecutivos, nos seguintes horários: 
	Primeiro dia – das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h. 
	Segundo dia – das 8h30 às 12h. 
	Terceiro dia – das 8h30 às 12h.
	O curso deverá ser realizado no Centro de Treinamento da One Cursos 
	Endereço: SCS dr. 02 Bl. B Lote 20, Edf. Palácio do Comércio – Salas 204/408 CEP: 78.318-900 Brasília – DF.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

	Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
Fornecer o curso por meio de profissionais especialistas em Previdência. 
Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes;
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, ao TJMT ou a terceiros;
Utilizar os palestrantes indicados no programa do evento habilitados para ministrar o treinamento, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos serviços;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Apresentar a documentação de habilitação solicitada para aquisição de vaga; 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente projeto básico.
	Fiscalizar a execução.
MEDIDAS ACAUTELADORAS

	Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

	Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, esta estará sujeita às sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e à rescisão do instrumento contratual, na forma prevista nos Art. 79 e 80 do referido diploma legal, sendo que, para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios:
	Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do CONTRATO;
Multa, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato/Nota de empenho, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, rescindir ou der causa à rescisão do Contrato;
 Poderá ser aplicada multa de 0,2%(dois décimos por cento) do valor do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada e, em especial, quando não se aparelhar convenientemente para a execução dos serviços.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Declaração de idoneidade que impede o licitante/contratado de licitar/contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, assim que o licitante/contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior;
	As sanções previstas nas subcláusulas anteriores, quando cabíveis, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada à defesa prévia do interessado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 Serão assegurados à CONTRATADA, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, consoante o Art. 87 e o Art. 109, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.
DA EVENTUAL RESCISÃO

	As hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93; nesses casos, o fornecedor reconhece os Direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
FISCAL

	O fiscal do contrato/Nota de empenho será a servidora Simone Borges da Silva, matrícula 4035 e a fiscal substituta a servidora Loiva Elinir Bischoff, matrícula 40181.
DO FORO

	Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Mato Grosso - Justiça Estadual, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Projeto Básico e das Contratações deles decorrentes.
DISPOSIÇÕES GERAIS

	Aplica-se à presente inexigibilidade a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor.
Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.
CÓDIGO DO APLIC: 385344-6

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.




Danielle Zark Borges
 Diretora do Departamento de Planejamento e Estudos Da Escola dos Servidores em Substituição Legal




