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Projeto Básico – PB 008-2021/ESMAGIS-MT
Aquisição de vagas para Magistrados em eventos/cursos









PROJETO BÁSICO

OBJETO
1.1. Aquisição de 07 (sete) vagas visando à participação de Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense em curso de pós-graduação Lato Sensu, na modalidade EaD, no exercício de 2022, conforme descrição abaixo:

Item
Descrição
Carga Horária
01
Aquisição de 07 (sete) vagas (inscrições), visando à participação dos Magistrados;

Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula – Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil, ofertado pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho - Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito do Consumidor, pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dra. Lucia Peruffo - Curso de Pós-graduação Lato Sensu na área de mediação e justiça restaurativa, pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dr. Mario Augusto Machado - Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo Penal, ofertado pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro- Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil, ofertado pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dr. Moacir Rogerio Tortato - Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito e Processo Penal, pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

Dr.  Wladys Roberto Freire do Amaral - Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil, ofertado pelo Instituto Mackenzie/Especialização, carga horária: 432 horas-aula, modalidade EaD. Matrículas dezembro de 2021 e Previsão de início janeiro de 2022.
Valor do curso R$ 9.720,00

432


SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO

2.1. O presente projeto visa a aquisição de 07 (sete) vagas para os Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense em curso de pós-graduação Lato Sensu, na modalidade EaD, para início das aulas em 2022

2.2.Trata-se da autorização para aquisição de 07 (sete) vagas para os Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense em curso de pós-graduação Lato Sensu, na modalidade EaD. 


2.3. Estes cursos irão propiciar o aperfeiçoamento dos conhecimentos dos Magistrados, visando o aprimoramento da prestação jurisdicional.  

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.	A aquisição das vagas para participação dos Magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense está de acordo com a legislação vigente e vem ao encontro das determinações do CNJ no sentido da permanente capacitação, por se tratar do instrumento primordial de trabalho;

3.2.	A justificativa encontra-se alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e com a meta da gestão de capacitar 100%, em nível de especialização, os magistrados ativos do Estado de Mato Grosso.

CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

	

	As exigências contidas na presente aquisição serão de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.


DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

	
	A universidade promove os cursos de pós-graduação na modalidade EaD. Com conteúdo disponibilizados através de vídeoaulas, e-books, podcasts e demais materiais complementares de ensino a distância. No presente caso, serão 432 horas-aula: 12 meses (4 módulos) + Aplicação do Conhecimento.


	O Fornecedor Instituto Presbiteriano Mackenzie, CNPJ 60.967.551/0001-50, constitui-se em instituição educacional de reconhecida qualidade, com mais de um século de atuação no Brasil e no exterior, com suas dependências físicas na cidade de São Paulo-SP e atuação internacional por EAD.


	No Índice Geral de Cursos do MEC, o Instituto Mackenzie recebeu a nota 4 (de um total de 5) em 2019. 


	Existe grande dificuldade das instituições de ensino em apresentar todos os documentos solicitados no ato da apresentação da proposta e no ato da contratação. Foram cotadas diversas instituições e, com exceção da escolhida, nenhuma outra conseguiu reunir a documentação solicitada.



06.  DOS VALORES E JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

	
	O valor correspondente para cada vaga é de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais), divididos em 15 (quinze) parcelas de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), totalizando R$ 68.040,00 (sessenta e oito mil e quarenta reais), divididos em 15 (quinze) parcelas de R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais).


6.2. A contratação será custeada pelo Orçamento do Funajuris, projeto/atividade 4071-Capacitação Permanente de Magistrados;

6.3. Importante registrar que a Esmagis-MT não tem interesse em contratar um curso in company pelo fato de cada magistrado querer se especializar em determinada área.

6.4. O preço praticado para participação dos magistrados é o mesmo aplicado a qualquer participante;

6.5. Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a administração, considerando a criação da oportunidade de capacitação, que em muito melhorará a prestação jurisdicional, sendo este o principal benefício decorrente do projeto.

6.6. O TJMT arcará com os custos de inscrições e mensalidade dos 07 (sete) Magistrados, debitando-se o custo no projeto/atividade 4071 

6.7. O valor praticado para pagamento por meio de empenho será invariável com o número de vagas e os patamares de preços praticados. 

 ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO (PROGAMAÇÃO)

	
	Os Cursos serão realizados em conformidade com a programação em anexo, obedecendo os horários a serem acordados.


 CRONOGRAMA DO PROJETO

	
8.1. Os cursos estão previstos para início em fevereiro de 2022. Na modalidade EaD.  

09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


9.1. Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2. Responsabilizar-se pelo recebimento da nota de empenho e faturamento (emissão da nota fiscal, com encaminhamento de certidões de regularidade fiscal necessárias);

9.3. 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;

9.4. Utilizar os palestrantes indicados no programa do evento habilitados para ministrar o treinamento, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5. Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

9.6. Apresentar a documentação de habilitação solicitada para aquisição de vaga.
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


10.1. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço (aquisição de vagas), na forma exposta no presente projeto básico;

	Fiscalizar a execução.


11. MEDIDAS ACAUTELADORAS


11.1.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;

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


12.1.Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, esta estará sujeita às sanções previstas nos Arts. 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, no Art. 48 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e à rescisão do instrumento contratual, na forma prevista nos Arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, 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;

12.2.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;

12.3. 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;

12.4.Declaração de inidoneidade 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;

12.5.As sanções previstas nas subcláusulas anteriores, quando cabíveis, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

12.6.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;

12.7.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.


13. DA EVENTUAL RESCISÃO


13.1.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.


14. FISCAL


14.1. O fiscal do contrato será o Sr FREDERICO MAURO VENÊGA CÔSSO, Auxiliar Judiciário, matrícula 4616 e o fiscal substituto será o Sr. JOSÉ MAURICIO JORGE DO PRADO, Técnico Judiciário, matrícula 6626.


15. DO FORO

	

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, 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 dele decorrentes.


16. DISPOSIÇÕES GERAIS


16.1.Aplica-se à presente inexigibilidade, 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. CÓDIGO DO APLIC: 277954-4

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2021.





Frederico Mauro Venêga Côsso
CPF- 482.753.361-04
Secretário-Geral da ESMAGIS-MT 

