file_0.jpg


file_1.wmf

file_2.jpg


file_3.wmf


file_4.wmf


file_5.wmf

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA -
ESMAGIS-MT



12

ESMAGIS-MT – Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Tribunal de Justiça - Anexo Des. Atahíde Monteiro da Silva – Térreo – CPA - CEP: 78050-970 – Cuiabá – MT
Telefone: 0xx (65) 3617-3844 / 3617-3467 – Site: www.tjmt.jus.br/esmagis/ 
e-mail: esmagis@tjmt.jus.br










Projeto Básico – PB 004-2021/ESMAGIS-MT
Contratação para aquisição de obra literária E-BOOK





PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
Aquisição junto ao INSTITUTO ALTAIR SALES – IAS, de obra literária na quantidade 100 (cem) exemplares do E-BOOK intitulado: “ANDARILHOS DA CLARIDADE - OS PRIMEIROS HABITANTES DO CERRADO” de autoria do Professor Altair Sales Barbosa.

2. OBJETIVO

Visa proporcionar maior conhecimento aos magistrados inscritos no Webinário “Conhecendo o Cerrado – o que podemos e devemos fazer pela proteção do bioma?”, a ser realizado no período de 10 e 11 de junho de 2021, eis que os e-books de conteúdo científico específico sobre o Cerrado, com embasamento didático-pedagógico complementar ao conteúdo a ser ministrado no webinário, após a aquisição pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, serão doados aos participantes deste evento de capacitação.

3. JUSTIFICATIVA

O Planejamento Estratégico da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, está alinhado ao planejamento do Tribunal de Justiça que, por sua vez, está alinhado ao Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução nº 76, de 12.05.2009, que alterou a Resolução nº 15, de 20.04.2006, ambas do CNJ, estabelece, em seu art. 14, II, alíneas ‘b’ e ‘c’, respectivamente, a “Taxa de Congestionamento” e a “Recorribilidade e Reforma de Decisões”.

Tais instrumentos são importantíssimos na atividade judicial e principalmente para a demonstração dos serviços prestados pelo Poder Judiciário Mato-grossense à sociedade.

Nesse sentido, a ESMAGIS-MT entende que contribuindo com a capacitação contínua dos seus magistrados, estará indiretamente auxiliando o PJMT a minorar a taxa de congestionamento, com magistrados mais preparados e mais céleres para decidir, valendo o argumento também para a taxa de recorribilidade e reforma.

Dentro do arcabouço de convivência harmônica entre o progresso econômico e a preservação ambiental, a preocupação nacional é crescente quanto à preservação dos biomas naturais, com ênfase para a região do cerrado onde, “segundo o Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 2020 as chamas consumiram cerca de 28% do Pantanal, o que corresponde a uma área quase do tamanho da Dinamarca https://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?77589/Retrospectiva-2020-Pantanal-teve-recordes-historicos-de-queimadas#:~:text=Segundo%20o%20Lasa%20(Laborat%C3%B3rio%20de,quase%20do%20tamanho
%20da%20Dinamarca.
”.  

Tal fato repercute nas ações do Poder Judiciário que diuturnamente é chamado a pacificar a relação social, solucionando as controvérsias entre as ações dos órgãos de fiscalização ambiental e o avanço da exploração econômica.

A situação presente não é diferente da realidade aqui apresentada, pois o Evento em questão, proporcionará um maior conhecimento e embasamento do conteúdo a ser ministrado e oferecido aos magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense.

Nesse sentido, a obra literária muito servirá para auxiliar os juízes nas suas decisões, porque atuarão como fator, a um só tempo, catalisador e multiplicador.
	
4. ESPECIFICAÇÕES – DETALHAMENTO TÉCNICO

Item
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Descrição

01

100

R$ 49,99

R$ 4.999,00

Contratação do Instituto Altair Sales - IAS

CNPJ: 30.8014.558/0001-71

Endereço:Av. 85, nº 1940, sala 7, Setor Marista, em Goiânia-GO, CEP- 74160-010




DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
E-BOOK ANDARILHOS DA CLARIDADE: 
Obra Literária que abrange um dos temas mais complexos da Pré-História sul-americana refere-se às origens do povoamento do continente. A questão está ligada a alguns obstáculos que abrangem desde a deturpação de datações, erros de interpretação estratigráfica, até sistemas classificatórios de material lítico lascado, que não permitem uma maior comparação entre as diversas indústrias.
O presente trabalho é um intento de responder algumas dessas questões, principalmente para as áreas interioranas do continente. Para tal, cruzaram-se inúmeras informações de ordem física, biológica e cultural, dentro de uma lógica baseada nos princípios da ecologia cultural. Os resultados foram satisfatórios, não só porque permitem vislumbrar de forma mais clara alguns itens obscuros da Pré-História sul-americana, mas também pelo fato de motivarem em perspectiva a formulação de outros problemas de ordem científica.

SOBRE O AUTOR:
ALTAIR SALES BARBOSA

Altair Sales Barbosa é baiano de Correntina. Graduado em Antropologia pela Universidade Católica de Chile (1970), tornou-se Doutor em Arqueologia Pré-Histórica pela Smithsonian Institution – National Museum of Natural History de Washington DC (1991). Autor de vários artigos e livros científicos. Presente na Estante do Escritor Goiano, do Serviço Social do Comércio e em diversos estudos antropológicos. Mencionado nos livros Estudos Literários de Autores Goianos e Escritores de Goiás. Mencionado também no livro Dossiê de Goiás. Estudado no Dicionário do Escritor Goiano (2016) de José Mendonça Telles. Biografado no Dicionário Bibliográfico de Goiás, de Mario Ribeiro Martins, Rio de Janeiro (1999). É verbete do Dicionário Bibliográfico Regional do Brasil, de Mario Ribeiro Martins, via internet, dentro de Ensaio, no site www.usinadeletras.com.br.
Atualmente, é Presidente do Instituto Altair Sales e membro do Conselho Editorial da Revista Xapuri. Pesquisador do CNPQ e pesquisador convidado da Unievangélica – Anápolis, Goiás, e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Os principais trabalhos do professor Altair Sales Barbosa podem ser encontrados no site www.xapuri.info e em seu próprio blog Cerrado – do Científico ao Poético

5. BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO

O espeque legal para a aquisição pretendida encontra-se na Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, atualizada pelo Decreto nº 9.418, de 18.06.2018, vejamos:

Lei nº 8.666, de 21.06.1993
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:     
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;    

Decreto nº 9.418, de 18.06.2018
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes termos:
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);


6. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Os documentos de Habilitação exigidos por lei. 

As exigências contidas na presente aquisição serão de acordo com a Lei. 8.666/1993 e normas complementares.

6.1. Documentos de regularidade fiscal:
6.1.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
6.1.2. Certidão negativa da Fazenda Pública Estadual, relativa às dívidas corrente e ativa;
6.1.3. Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, relativa às dívidas corrente e ativa;
6.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS;
6.1.5. Certidão negativa trabalhista;

6.2. Declarações:
6.2.1. Declaração de que não emprega menores, salvo na condição de aprendiz;
6.2.2. Declaração de vedação ao nepotismo.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E BASE LEGAL

O valor da aquisição é de R$ 4.999 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais). 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para custear esta contratação correrão por conta do FUNAJURIS, Projeto/Atividade 4071 – Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª e 2ª Instâncias.

9. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA 

9.1 O prazo de entrega dos exemplares E-BOOK ANDARILHOS DA CLARIDADE a serem adquiridos, deverão ser disponibilizados até a data de 09.06.2021;
9.2 A aquisição deverá ser disponibilizada à Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Anexo Des. Atahíde Monteiro da Silva – Térreo – CPA – CEP: 78050-970 – Cuiabá – MT.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do Projeto Básico, de forma que os E-books a serem entregues via internet estejam em perfeito estado e dentro dos padrões e especificações estabelecidos neste projeto.
10.2. Reparar, corrigir, substituir, as suas expensas, os objetos, em que se verifiquem danos, bem como, providenciar a substituição desses, no prazo máximo de vinte dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
10.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos e-books, sem prévia e expressa anuência do Contratante.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Comunicar à empresa toda e qualquer ocorrência relacionada a este Projeto Básico.
11.2.  Fiscalizar a entrega dos e-books solicitados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer ou substituir qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas neste Projeto Básico.
11.3. Efetuar o pagamento na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação do documento fiscal ao Departamento indicado na solicitação de empenho, com o devido atesto no verso da nota fiscal.

12. OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES

Para que seja efetuado o pagamento, a empresa deverá cumprir os seguintes requisitos:
12.1. Exigências dos itens 6.1 e 6.2;
12.2. Quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre o objeto da contratação;
12.3. Acatar as determinações do fiscal no que tange às especificações deste Projeto Básico;
12.4. Substituir os produtos que não estiverem de acordo com o licitado, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da notificação do fiscal;
12.5. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

13. 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.

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. O fiscal do contrato será o servidor FREDERICO MAURO VENÊGA CÔSSO, Auxiliar Judiciário, matrícula 4616, lotado na ESMAGIS-MT.
14.2. O fiscal substituto do contrato será o servidor JOSÉ MAURÍCIO JORGE DO PRADO, Técnico Judiciário – Quadro efetivo, matrícula 6626.

15. SANÇÕES E PENALIDADES

15.1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93 fica a CONTRATADA sujeita a multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre a parcela efetivamente em atraso, por dia de atraso, na execução do presente Contrato, até o limite de 10% (dez por cento).
15.2. Em função da natureza da infração, o Contratante poderá aplicar à Contratada as penalidades constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93.
15.3. A penalidade de multa prevista no inciso II do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, será de 20% (vinte por cento) sobre a parcela efetivamente inadimplida.
15.4. Se o valor das multas previstas não for pago ou depositado, ele poderá ser descontado da garantia ou dos créditos que a Contratada por ventura possuir.
15.5. Caso não ocorra o pagamento e não seja possível efetuar o desconto da garantia ou do crédito, o valor será encaminhado para cobrança pela Procuradoria da Fazenda Estadual.
15.6. Dependendo da situação, poderá haver cumulação das multas previstas nos artigos 86 e 87, II, da Lei nº. 8.666/93.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Aplica-se à presente contratação a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor;
16.2. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.

17. DO FORO

	

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Projeto Básico e das Contratações deles decorrentes.

CÓDIGO DO APLIC: 407427-0
Cuiabá, 10 de junho de 2021.



Frederico Mauro Venêga Côsso
Auxiliar Judiciário TJMT
CPF: 482.753.361-04

