








Projeto Básico
Aquisição de vagas para servidores públicos em eventos/cursos
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PROJETO BÁSICO
1	OBJETO
1.1.	Aquisição de 02 (duas) vagas para participação de servidores do Poder Judiciário no “Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para aplicações menos complexas/não conflitivas”,

Item
Descrição
Carga Horária
2
Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para aplicações menos complexas/não conflitivas
40 horas/aula

Tabela 1 – Demanda Total
2	SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO

2.1.	O presente projeto visa possibilitar a aquisição de vagas para participação no curso “Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para aplicações menos complexas/não conflitivas” a ser realizada de modo 100% presencial (cidade de origem Porto Alegre-RS).
2.2.	Trata-se de um curso sobre Justiça Restaurativa, matéria afeta ao NUGJUR que visa difundir a cultura de paz na área de família com processos judiciais da Vara da Infância e, além disso, realizando círculos nas escolas estaduais.
2.3.	Este evento irá propiciar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre Justiça Restaurativa e propiciar a continuidade do trabalho nesta área junto ao NUGJUR, em comarcas de interesse deste órgão, precipuamente na comarca de Primavera do Leste-MT. 
3	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
3.1.	A aquisição de vagas para participação de servidores do Poder Judiciário lotado no CEJUSC, servidores já qualificados na área da Justiça Restaurativa que buscam com esse curso de Instrutor se tornarem multiplicadores desse tema em outras comarcas do Estado e ainda, fortalecendo o trabalho da comarca de Primavera do leste-MT, se faz necessária por ser o instrumento primordial de trabalho do NUGJUR do Tribunal de Justiça.
3.2.	A contratação do curso “Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para aplicações menos complexas/não conflitivas" visa qualificar servidores para se tornarem multiplicadores formando facilitadores de círculos de paz, em outras comarcas a fim de que se possa dar continuidade aos objetivos deste NUGJUR – Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, qual seja, auxiliar os envolvidos em algum conflito, por meio de técnicas apropriadas, a encontrarem a solução mais adequada ao problema.
 3.3.	A justificativa se encontra alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e deste NUGJUR. As técnicas utilizadas pela Justiça Restaurativa, como os Círculos de Construção de Paz e os Círculos de Resolução de Conflitos, buscam conscientizar os envolvidos sobre a responsabilidade de cada um para a formação do conflito, fazendo-os refletir sobre a sua contribuição para a ocorrência do evento danoso e propor soluções. 

4	CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

4.	
4.1.	A solução escolhida está pelo fato da AJURIS ser uma das principais responsáveis pela introdução e difusão dos Círculos de Construção de Paz no Brasil, tendo experiência prática e vivencial, na realização de círculos de paz e de formação dos instrutores neste tema em nosso país.
5	da RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 


A Escola da AJURIS tem sido uma das principais responsáveis pela introdução e difusão dos Círculos de Construção de Paz no Brasil, desde que, pela primeira vez, liderou um grupo de parceiros e promoveu o primeiro circuito de formação de facilitadores com a Profª Kay Pranis, no segundo semestre de 2010.
A partir de então, realizou novas formações com ela no Brasil em 2012, 2013, 2017 e 2018. Desde 2018, nossa escola tem sido honrada pela incumbência de gerenciar sua agenda de formações no Brasil.
Embora em formação desde 2010, e tendo recebido a certificação como instrutores pela Profª Kay Pranis em 2012 e novamente em 2017, a equipe docente do presente curso somente veio a formar novos instrutores quando atuando junto ao Programa Justiça 21 do Tribunal de Justiça do TJRS, no ano de 2017 – quando programada aquela que seria a sua primeira formação para instrutores do Programa, dedicada à formação de facilitadores em círculos não conflitivos.
No ano de 2019 nossa equipe encontrou-se também dedicada e desenvolvendo experiência de formação de multiplicadores/instrutores para o Programa Escola + Paz, envolvendo um alentado plano de formação progressiva que envolvia um total de 468 horas de formação, abrangendo participação em atividades formativas, estágios e práticas supervisionadas.
Diante dessas experiências, em julho de 2019 e em Janeiro de 2020 foram ofertadas turmas de Formação de Instrutores e devido ao aumento da procura por tal formação, a iniciativa que ora se apresenta, portanto, representa outro passo importante, e já previamente testado, na maturação do processo de aprendizagem e multiplicação a que sempre nossa Escola se manteve fiel.

Currículo do instrutor 1:
Katiane Boschetti da Silveira (Instrutora), é pedagoga, pósgraduanda em Intervenção na Autolesão, Prevenção e Posvenção do Suicídio, Facilitadora de Círculos de Construção de Paz desde 2010. Formada como facilitadora e três vezes como Instrutora de cursos pela Kay Pranis. Secretária Municipal de Assistência Social de Caxias do Sul. Membro do Corpo Docente da Escola da AJURIS - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – e do Programa Justiça para o Século 21 – do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde 2013. Instrutora responsável pela formação de 87 turmas de facilitadores de Círculos de Construção de Paz Não-Conflitivos e mais de 41 turmas de Círculos de Construção de Paz Conflitivos em Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, Justiça Federal, Prefeituras, Escolas Privadas, nos estados RS, MG, TO, GO, MTS e MT. Ministrou 04 turmas de Instrutores de Círculos de Construção de Paz Não-Conflitivos e 01 turma de Instrutores de Círculos de Construção de Paz Conflitivos. Atua como professora e tutora dos cursos EAD (Educação à distância) oferecidos pela Escola do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde 2015. Membro da equipe técnica da Escola da Ajuris que foi responsável pelas formações ofertadas pelo Programa Escola + Paz que aconteceram nos territórios de abrangência do POD (Programa de Oportunidade e Direitos) de Porto Alegre. Presta assessoria para escolas e instituições em assuntos relacionados a Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz. Coordenou e Ministrou as capacitações do Programa de Formações Voluntários da Paz vinculado ao Programa Caxias da Paz. Coordenou e representou a Fundação Projeto Pescar na região da Serra e Vales do estado do Rio Grande do Sul. Atuou como Coordenadora da Central de Práticas Restaurativas da Infância e Juventude – vinculada ao Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul; Há onze anos, faz parte do grupo que vem implantando a Justiça Restaurativa, em especial os Processos Circulares em Caxias do Sul.

Currículo do Instrutor 2:
Rafaela Duso (Instrutora), é psicóloga, Especialista em Psicoterapia Familiar e de Casal, Facilitadora de Círculos de Construção de Paz desde 2012. Formada como facilitadora e duas vezes como Instrutora de Cursos pela Kay Pranis. Membro do Corpo Docente da Escola da AJURIS - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e do Programa Justiça para o Século 21 – do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desde 2014. Coordenadora Executiva dos cursos de Justiça Restaurativa oferecidos pela Ajuris. Instrutora responsável pela formação de 59 turmas de facilitadores não conflitivos e de mais de 30 turmas de facilitadores de situações conflitivas em Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, Justiça Federal, Prefeituras nos estados do RS, MG, SE, RN, PR, GO, TO, PB, MT, SC. Instrutora responsável pela formação de 14 turmas de facilitadores não conflitivos na modalidade Online e 8 turmas de facilitadores para situações conflitivas na modalidade Online. Ministrou 03 turmas de Instrutores de Círculos de Construção de Paz NãoConflitivos e 01 turma de Instrutores de Círculos de Construção de Paz Conflitivos. Atua como professora e tutora dos cursos EAD (Educação à distância) oferecidos pela Escola do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde 2015. Tutora dos cursos de Justiça Restaurativa ofertados pela Enfam. Atua como Coordenadora pedagógica da Plataforma Círculos em Movimento. Membro da equipe técnica da Escola da Ajuris foi responsável pelas formações ofertadas pelo Programa Escola + Paz que aconteceram nos territórios de abrangência do POD (Programa de Oportunidade e Direitos) de Porto Alegre. Atuou como facilitadora e instrutora de cursos na Socieducação (FASE/RS). Trabalhou no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente onde coordenou o Projeto de Justiça Comunitária e as Centrais de Práticas Restaurativas Comunitárias de Porto Alegre.
6	JUSTIFICATIVA DO PREÇO
6.	
6.5.	Investimento: Investimento: R$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais) 
6.7.	É importante frisar que trata-se de matéria muito específica, cujo curso para ser proveitoso, tem que ser ministrado por pessoa com experiência reconhecida a fim de que os cursistas possam realmente se tornarem multiplicadores desta prática, formando outros facilitadores. O TJMT possui poucos instrutores de círculos de paz no seu quadro de servidores necessitando formar outros servidores para dar continuidade a este trabalho. O preço praticado para participação neste evento é o mesmo para qualquer participante de outros Órgãos ou entidades Públicas.
6.8.	Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a Administração, mas principalmente a criação da oportunidade de capacitação, que em muito contribuirá para o avanço do trabalho da Justiça Restaurativa em nosso Estado.
7	ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CURSO

7.	
7.5.	Conteúdo Programático:
	Construção de metodologias com enfoque principal para as atividades vivenciais.

Tipos de círculos não-conflitivos, com ênfase para: círculos de celebração, diálogo, fortalecimento de vínculos familiares, integração de equipes de trabalho e construção de senso de comunidade, conforme descrição abaixo:
Círculo de Construção de Paz de Celebração: Viabiliza o compartilhamento de momentos de alegrias, conquistas ou senso de realização.
Círculo de Construção de Paz de Diálogo: Oportuniza que os participantes explorem uma questão a partir de vários pontos de vista, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas.
Círculo de Construção de Paz de Fortalecimento de Vínculos Familiares:
Proporciona a empatia e conexão entre os familiares, possibilitando o fortalecimento dos relacionamentos familiares.
Círculo de Construção de Paz de Fortalecimentos de Vínculos de Equipe de Trabalho: propicia a criação ou fortalecimento dos vínculos entre a equipe de trabalho, desenvolvendo a empatia e conexão entre os membros da equipe. Permite que todas as vozes sejam ouvidas.
Círculo de Construção de Paz de Senso de Comunitário: Viabiliza a coesão entre as comunidades, proporcionando diálogo sobre temas de interesse comum, responsabilidade mútua e apoio a ações coletivas.
	Possibilidades de aplicação.
Resultados alcançados a partir da aplicação das metodologias desenvolvidas.
O papel do multiplicador.
Habilidades necessárias para ser um multiplicador.
	Planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos facilitadores em formação, nas modalidades: individual, grupal ou focadas em instituições e/ou serviços específicos.
	Atividades de fortalecimento, monitoramento e supervisão das ações do grupo.
	Trocas de experiências.
8	CRONOGRAMA DO PROJETO
8.	
8.5.	“Formação Presencial de Instrutores de Círculos de Construção de Paz para aplicações menos complexas/não conflitivas”, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, na Escola Superior da Magistratura, Rua Celeste Hobbato, 229, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre-RS.
9	LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO
9.	
9.5.	Nos valores de investimento praticados pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul (AJURIS–RS) foram contemplados o local para a realização do evento, a recepção, os recursos audiovisuais, e coffe break. Os servidores necessitarão de diárias e passagens até o local.
9.6.	A empresa A Escola da AJURIS-RS é responsável pelo controle de presença nas palestras.
10	MATERIAL TÉCNICO E DE APOIO

10.	
10.5.	Comporão o material técnico: apostila e material de apoio oferecido pela Instituição 

11 DOS PREÇOS PROPOSTOS PELA CONTRATADA11.	
11.5.	O preço do curso oferecido pela empresa Open Treinamentos Empresariais e Editora oferta três patamares distintos, conforme tabela abaixo:

Data da aquisição
Preço padrão
Parcelamento
Preço (R$)
R$ 2.250,00 à vista ou 
parcelado em 12x de R$ 213,07

11.	
11	DOS PREÇOS PARA OS ÓRGÃOS CONTRATANTES

12.	
12.6.	O preço do curso oferecido se deve a especificidade da matéria e ao fato de serem poucas instituições no país que tem a experiência adequada para fazer o treinamento de instrutores nesta área. A escola da AJURIS tem mais de 10 anos de experiência, idoneidade e eficiência reconhecida nacionalmente para tanto.
12.7.	O empenho e pagamento das vagas por ele solicitadas, diretamente à empresa Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul-AJURIS-RS.
12	HORÁRIO E LOCAL DOS CURSOS
13.	
13.5.1.	A carga horária do evento proposto será de 40 horas, sendo 5 dias consecutivos, nos seguintes horários: : 8h30 às 12h – 13h30 às 17h30
13.6.	O curso deverá ser realizado na modalidade presencial.
13	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.	
14.5.	Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
14.6.	Fornecer o curso por meio de profissionais especialistas em Justiça Restaurativa; 
14.7.	Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes;
14.8.	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;
14.9.	Utilizar os palestrantes indicados no programa do evento habilitados para ministrar o treinamento, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
14.10.	Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos serviços;
14.11.	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
14.12.	Apresentar a documentação de habilitação solicitada para aquisição de vaga; 
14	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.	
15.5.	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente projeto básico.
15.6.	Fiscalizar a execução.
15	MEDIDAS ACAUTELADORAS
16.	
16.5.	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.
16	DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.	
17.5.	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:
17.5.1.	Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do CONTRATO;
17.5.2.	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;
17.5.3.	 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.
17.5.4.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
17.5.5.	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;
17.6.	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.
17.7.	 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.
17.8.	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.
17	DA EVENTUAL RESCISÃO
18.	
18.5.	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.
18	FISCAL
19.	
19.5.	A fiscal do contrato/Nota de empenho será a servidora Fernanda Silveira Cintra, matrícula 14536 e a substituta fiscal substituta a servidora Ana Teresa Pereira Luz, matrícula 5591.
19	DO FORO
20.	
20.5.	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.
20	DISPOSIÇÕES GERAIS
21.	
21.5.	Aplica-se à presente inexigibilidade a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor.
21.6.	Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.
21	CÓDIGO DO APLIC: 104251

Cuiabá, 10 de janeiro de 2021.



Euzeni Paiva de Paula
Gestora Geral do NUGJUR
e-mail euzeni.paula@tjmt.jus.br



