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PROJETO BÁSICO N. 01/2020-COPLAN

Atividades para fomento à Inovação Digital no PJMT: Innovation Day e Hackathon

1 – OBJETO

Contratação, por INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de atividades para fomento à Inovação Digital para servidores e magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme descrição abaixo:
EMPRESA: PICCOLI CONSULTORIA EIRELLI - EPP
Rua Professor Álvaro Alvim, n. 169, apto. 401, Bairro Rio Branco, Porto Alegre – RS – CEP: 90.420-020
CNPJ: 20.110.204/0001-92
Email: contato@piccoliconsultoria.com

ATIVIDADES PARA FOMENTO À INOVAÇÃO DIGITAL:
INNOVATION DAY

Innovation Day, com palestras e um workshop de capacitação (carga horária de 8h), a fim de fomentar o processo de inovação e promover o engajamento interno. 


WORKSHOP DE INOVAÇÃO: MÉTODOS ÁGEIS

Fluxo de Trabalho
Os participantes são desafiados num processo de gameficação a desenvolver e/ou delimitar o core business de seu trabalho no Poder Judiciário. Atuando em Grupos de Trabalho - GTs terão como o objetivo desenvolver projetos - da fase de Ideação ao processo de Prototipagem (plano de ação/implementação) - visando qualificar, otimizar e/ou criar novas soluções para os serviços, produtos e experiências produzidas no exercício diário de suas funções. Os problemas-chave serão elencados a partir do processo de brainstorm inicial - com o objetivo de contemplarem fenômenos reais do cotidiano de trabalho do Poder Judiciário. Esta prática possibilitará a criação de ambientes e ambiências inovadoras e especialmente culturas de inovação. A mudança de mindset e racionalidade é condição sine qua non para que novas culturas possam ser desenvolvidas e construídas em direção de perspectivas e ações mais disruptivas capazes de solucionar os problemas tendo como foco a experiências do usuário - UX User Xperience.
Requisitos
Participantes: até 28 pessoas
Carga horária: 4h/aula
Requisitos do ambiente: mesas (preferivelmente redondas) para até 7 pessoas cada, com a formação de 4 grupos
Materiais necessários: Computador, Datashow, 4 Flipcharts.
Facilitador: Augusto Niche Teixeira

HACKATHON

Apoiar a realização de um Hackathon, maratona de imersão na qual programadores, desenvolvedores e profissionais da área de negócios se reúnem pensar e prototipar uma solução para um determinado desafio. 
Carga horária: aproximadamente 36h.
As atividades de inovação, objeto deste projeto, são iniciativas extremamente necessárias para a formação de servidores e magistrados com foco na transformação digital e consequente melhoria da prestação jurisdicional e redução do estoque de processos nas Unidades Judiciárias. Os resultados esperados encontram-se destacados no item 3: “Objetivo”.
Ainda, a necessidade de contratação da empresa: PICCOLI CONSULTORIA EIRELI - EPP, encontra-se demonstrada no Item 5: “ DA RAZÃO DA ESCOLHA DOS INSTRUTORES E DA CONFIABILIDADE DA EMPRESA QUE SERÁ CONTRATADA”, por ser uma empresa que possui todos os atributos de notória especialização cuja capacitação será essencial e indiscutivelmente a mais adequada a plena satisfação do objeto deste projeto.
Ficará demonstrado no item 5 e nos documentos acostados a este projeto que a notória especialização da empresa e dos instrutores estão intimamente relacionadas com a singularidade pretendida pela Administração. Portanto, a singularidade do objeto está conjugada necessariamente com a notória especialização do contratado.
O presente objeto deste projeto não é genérico. O conteúdo programático, item 8 deste projeto, é parte deste objeto singular, como se vê do detalhamento do programa.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aceleração tecnológica impacta, desde o comportamento das pessoas, em seu dia a dia, até os setores mais tradicionais da sociedade. Ou seja, estamos na era exponencial e, com ela, a velocidade das transições nos leva a uma mudança de padrão, em escala global sem precedentes. Desse modo, o Judiciário, não está fora desse contexto, isto é, assim como em diversos setores, as instituições públicas têm o desafio de acompanhar esse mundo, em transformação.
Importante considerar também que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, até 2022, mais da metade dos funcionários das organizações necessitarão de uma reforma significativa, em suas qualificações profissionais. Isto é, adaptar-se a essa nova cultura é, indubitavelmente, um dos grandes desafios da transformação digital. Por isso, pessoas hábeis e flexíveis, que saibam se integrar e compreender esses movimentos e, assim, evoluir com eles, serão extremamente essenciais nesse novo cenário mercadológico e social. 
Estas atividades de fomento à inovação proporcionarão o aperfeiçoamento dos servidores e magistrados para esse cenário de transformação digital de forma eficaz.

O presente projeto, no qual consta como escopo o desenvolvimento de atividades de fomento à inovação possibilitará atualizar e apresentar novas ferramentas de gestão pública com criatividade para gerir o Poder Judiciário.
Busca-se, com este Projeto, os seguintes resultados para servidores, magistrados e o Poder Judiciário:
	Ampliar a cultura digital requer a construção de uma comunidade de interesse, em torno dos propósitos alinhados, ao desafio da transformação;
	Estimular o pensamento de um ambiente aberto à inovação, que possa minimizar um sistema, que, muitas vezes, inibe a proliferação de novas ideias;
	Inovar é um processo, que deve ser desenvolvido, por meio da análise de múltiplas frentes e, também, pode se modificar, a fim de se adequar, conforme uma nova cultura vai se edificando e permeando toda a organização.


Ainda, dá cumprimento a Resolução n.192/CNJ, de 08 de maio de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, 
Art. 2º, II – aperfeiçoamento: processo de desenvolvimento profissional contínuo e de competências estratégicas e essenciais para a melhoria da prestação jurisdicional. 
Art. 4º, IX – aperfeiçoar os serviços judiciários prestados à sociedade, com prioridade para a primeira instância de jurisdição. 
Art. 5º, A formação e o aperfeiçoamento dos servidores terão caráter permanente, desde o ingresso no Poder Judiciários e ao longo da vida funcional. 
Art. 6º, A formação e o aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciários serão desenvolvidos nas seguintes modalidades.
I – Formação inicial;
II – Formação Continuada.
§ 2º A formação continuada refere-se ao desenvolvimento das competências necessárias ao longo da vida funcional do servidor e compreende:
I – ações educacionais de ordem técnica, gerencial e comportamental; 
A metodologia utilizada tem por objetivo facilitar o aprendizado dos participantes, por meio de uma abordagem totalmente prática, visando à assimilação dos conteúdos, permitindo-lhes vivenciar os conceitos teóricos abordados nas atividades. 

3 – OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GERAIS:

• Engajar as pessoas para consolidar o momento de mudança;
• Dialogar sobre como acelerar o processo de inovação e transformação digital;
• Instrumentalizar as pessoas para estimular o processo de inovação e, assim, ajudar diferentes pessoas e áreas a se adaptarem, evoluírem e, assim, progredirem, constantemente.
• Evolver as pessoas nos desafios do hackathon e apresentar resultados durante Innovation Day.

3.2. INNOVATION DAY
Objetivo
Engajar as pessoas, a fim de consolidar o momento de mudança.
3.2.1 WORKSHOP DE INOVAÇÃO: MÉTODOS ÁGEIS
Objetivo
Promover experiências de aprendizagem por meio de práticas disruptivas e criativas a partir do uso de metodologias e ferramentas como Design Thinking, Business Model Canvas, Matriz SWOT, 5W2H e Complexity Thought cuja finalidade consiste no desenvolvimento de agentes da inovação e empreendedorismo, partindo do pressuposto que a principal barreira para a ação inovadora no tempo da Cultura Digital é a nossa forma de existir.
3.3. HACKATHON
Objetivo
Apoiar o tribunal a desenvolver um hackathon, ou seja, uma maratona de imersão na qual programadores, desenvolvedores e profissionais da área de negócio (operadores do direito) possam pensar em soluções para um desafio estabelecido pela instituição.
Ficará demonstrado no item 5, e nos documentos acostados a este projeto, que a notória especialização da empresa e dos instrutores estão intimamente relacionadas com a singularidade pretendida pela Administração e os resultados (objetivos) elencados neste item.
A empresa possui o Know how necessário para conduzir os participantes a atingirem os objetivos aqui elencados.

4 – CARACTERÍSTICAS DA INEXIGIBILIDADE

As atividades de fomento à inovação serão viabilizadas por meio da contratação direta fundamentada no artigo 25, inciso II da Lei 8666/93.
A Orientação Normativa nº 18, de 1º de abril de 2009, do Advogado-Geral da União, assim prescreve: 
CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 25, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFERENCISTAS PARA MINISTRAR CURSOS PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, OU A INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS, DESDE QUE CARACTERIZADA A SINGULARIDADE DO OBJETO E VERIFICADO TRATAR-SE DE NOTÓRIO ESPECIALISTA. 
Da fundamentação descrita na orientação acima mencionada, observa-se o que segue:
Determina a Lei nº 8.666, de 1993, que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 do mesmo diploma legal, dentre os quais se observa o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, desde que configurada a natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Ainda, define como sendo de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
Com relação à contratação direta com fundamento no art. 25, inc. II, da Lei de Licitações, leciona Marçal Justen Filho que é necessária a presença cumulativa dos três requisitos: serviço técnico profissional especializado, existência de um objeto singular e sujeito titular de notória especialização.
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ressalta que a singularidade é do objeto e não a do profissional, e que deve estar conjugada necessariamente com a notória especialização do contratado.
Lucas Rocha Furtado acrescenta que os parâmetros postos no § 1° do art. 25, da Lei n° 8.666, de 1993, apesar de serem razoavelmente objetivos, ainda reservam certo grau de discricionariedade para a definição da notória especialidade. Salienta “que em determinado setor de atividade, pode haver mais de uma empresa com ampla experiência na prestação de serviço singular, e pode, não obstante, ocorrer que em circunstâncias dadas, somente uma dentre elas tenha notória especialidade”.
Especificamente sobre a contratação de “treinamento e aperfeiçoamento de pessoal”, previsto no inc. VI do art. 13 da Lei n° 8.666, de 1993, certamente são válidos os mesmos requisitos acima indicados sendo também pertinentes as definições e o contorno desta contratação postos nas Decisões 535/1996 e 439/1998, ambas do Plenário do Tribunal de Contas da União.
(..)
Quanto ao conceito de notória especialização, restou consignado naquela decisão que o contido no § 1° do art. 25 da Lei 8.666, de 1993, está relacionado com as atividades do profissional, que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, não sendo necessário que se apresente como o único prestador do serviço pretendido.

Vê-se, então, que a presente contratação envolve situações semelhantes ao acima exposto e que, as atividades em questão não são padronizadas, comuns ou básicas. Trata-se de tema específico: inovação, a qual necessita de aptidão, conhecimento específico e vasta experiência, sendo inviável licitar tal objeto, pela incomparabilidade objetiva entre as propostas.
Assim assevera Joel de Menezes Niebuhr In Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, ed. Dialética, 2003, págs 190/192, no sentido acima descrito: 
O primeiro pressuposto pode ser denominado de objetivo, residente na natureza singular do serviço a ser contratado. Não é qualquer serviço que enseja inexigibilidade, uma vez que aqueles rotineiros, prestados com o mesmo padrão por número razoável de pessoas, não requerem a contratação de especialista.
(...)
O pressuposto objetivo demanda que o serviço a ser contratado por meio da inexigibilidade requeira os préstimos de especialista, a ponto de recusar critérios  objetivos de julgamento. A existência de critérios objetivos para comparar os especialistas requisitados impõe a obrigatoriedade de licitação pública. O ponto nodal encontra-se na objetividade ou subjetividade dos critérios de julgamento. A inexigibilidade ocorre somente nas hipóteses em que o serviço pretendido pela Administração Pública é apreciado por critério subjetivo, isto é, em que a comparação entre os profissionais habilitados a prestá-lo é condicionada à apreciação subjetiva.
(...)
O segundo pressuposto é de ordem subjetiva, pertinente às qualidades do profissional a ser contratado, que deve demonstrar experiência, estudos aprofundados, trabalhos científicos, publicações, cursos de pós-graduação etc. É que os critérios objetivos somente falecem diante de profissionais cuja experiência os singulariza, uma vez que já não é possível cotejá-los com a eqüidade que se requer em licitação pública. Portanto, o pressuposto subjetivo exige que o profissional a ser contratado apresente realmente experiência bastante para singularizá-lo. 
A propósito do pressuposto subjetivo, o inciso II o artigo 25 da Lei nº 8.666/93 prescreve a inexigibilidade para contratação dos serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. O texto é claro ao exigir que o contratado seja reputado notório especialista. 

Portanto, a escolha dos instrutores destas atividades de fomento à inovação que se tratam de um serviço especializado (objeto singular) envolve uma análise criteriosa que leva em consideração tanto aspectos objetivos como subjetivos, que se correlacionam, inviabilizando o cotejamento entre propostas no âmbito dos processos formais de licitação.
Nesse sentido a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello quando trata de objetos licitáveis:
“São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por mais de uma pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa, concorrência, ao menos potencial, entre ofertantes (...). Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais. Cumpre que sejam confrontáveis as características do que se pretende e que quaisquer dos objetos em certame possam atender ao que a Administração almeja”
 Em relação especificamente aos aspectos subjetivos, convém transcrever parte do voto da Decisão 439/1998 do Plenário do TCU, em que se reproduz ensinamento de Ivan Barbosa Rigolin:
A metodologia empregada, o sistema pedagógico, o material e os recursos didáticos, os diferentes instrutores, o enfoque das matérias, a preocupação ideológica, assim como todas as demais questões fundamentais, relacionadas com a prestação final do serviço e com os seus resultados que são o que afinal importa obter, nada disso pode ser predeterminado ou adrede escolhido pela Administração contratante. Aí reside a marca inconfundível do autor dos serviços de natureza singular, que não executa projeto prévio e conhecido de todos, mas desenvolve técnica apenas sua, que pode inclusive variar a cada novo trabalho, aperfeiçoando-se continuadamente.
Por todas essas razões entendeu a lei de licitações de classificar na categoria de serviço técnico profissional especializado, o trabalho de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal da Administração, por particulares (pessoas físicas ou jurídicas); sendo de natureza singular o serviço, será fatalmente diferente um treinamento de outro, ainda que sobre os mesmos temas, quando ministrado por particulares diversos. E, desse modo, sendo desiguais os produtos que os variados profissionais oferecem, torna-se inexigível a licitação por imperativo lógico que consta do art. 23, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.300/86.” (“Treinamento de Pessoal - Natureza da Contratação” in Boletim de Direito Administrativo - Março de 1993, págs. 176/79 - grifos nosso).
 No caso específico dos autos, a singularidade do objeto é o elemento que acarreta a inviabilidade de competição: por não haver plena padronização do serviço, não se dispõe de parâmetros objetivos para avaliar e escolher a melhor proposta, caso se realize procedimento licitatório. Cada prestador ofertará serviço peculiar, com características próprias, e compará-los objetivamente se torna inviável. Ou seja, singularidade não se confunde com exclusividade. Significa, em verdade, que “os serviços singulares não podem ser reduzidos a um padrão objetivo de julgamento; se isso fosse possível, eles deixariam de ser singulares.” In PARECER Nº0699/2012/LC/CJU-SP-CGU/AGU

E nesse caso específico, a singularidade não advém só da especificidade e interconexão de vários assuntos, mas principalmente da forma de os transmitir conjuntamente, da customização preliminar que será desenvolvida, e da necessidade de se enxergar os temas de maneira parecida com a Administração. Esses aspectos são preponderantemente subjetivos, inviabilizando não só a especificação, como a própria licitação. Não basta que o licitante diga que o curso é feito desta ou daquela forma, de acordo com o que exige o edital, mas sim que ele efetivamente preste o serviço da forma pretendida, o que é praticamente impossível de se verificar no decorrer de um procedimento licitatório, a não ser pela formação de uma banca examinadora (que precisaria ser contratada por inexigibilidade, diga-se de passagem), o que, evidentemente, tornaria a contratação de cursos um trabalho hercúleo, impossível de ser levado a cabo pelos órgãos públicos. 
Por outro lado, um procedimento menos rigoroso traria um enorme risco de frustração, pois diferentemente de outros objetos, em que se pode devolver o bem ou não aceitar os serviços, nesses casos a insatisfatória prestação é difícil de ser caracterizada e há todo um gasto adicional na participação dos servidores no curso, para só então verificar que ele não atende aos objetivos almejados. Seria um enorme desperdício de tempo, dinheiro e da oportunidade de se contratar conjuntamente.
Isso não significa, contudo, que a escolha possa ser arbitrária, desprovida de critérios objetivos ou aleatória. Deve ela seguir um procedimento que garanta a aplicação dos princípios da impessoalidade e da eficiência, demonstrando-se que a decisão tomada é a que melhor atende ao interesse público específico, pagando-se um preço adequado. 
Dos documentos anexados ao presente projeto, contendo vastos currículos demonstram-se toda a argumentação acima exposta.
 
5 – DA RAZÃO DA ESCOLHA DOS INSTRUTORES E DA CONFIABILIDADE DA EMPRESA QUE SERÁ CONTRATADA

A EMPRESA: PICCOLI CONSULTORIA EIRELLI – EPP é especializada na transformação digital do Poder Judiciário, desenvolve mentoria e aceleração de startups e atua em projetos de inovação corporativa. Em razão disso, o objeto é extremamente singular e com o auxílio da experiência da empresa, os objetivos tornam-se possíveis de efetivação.
Na atuação da Empresa, nota-se da proposta apresentada (Anexo I) e documentos que demonstram a notória especialização, que a empresa busca reconhecer o conhecimento já existente na organização, levando a construção de soluções genuínas e singulares.
Ainda, resta evidente que possui diversas ferramentas que fortalecem a autonomia, independência dos clientes, estimulando e acelerando o avanço de pensamentos, modelos e resultados. 
Desenvolveu 20 eventos que contaram com a participação de mais de 2 mil pessoas em vários estados.
Foram diversos programas realizados com a contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, entre os anos de 2017 e 2019.
Portanto, a experiência e o conhecimento de ponta são indiscutíveis, assim como a qualificação e notória especialização dos palestrantes de seu quadro.
Os inúmeros Órgãos Públicos já atendidos pela Empresa PICCOLI CONSULTORIA EIRELI – EPP encontram-se demonstrados nas páginas nestes autos e os atestados de capacidade Técnica acostados às fls..
Conforme currículos, certificados e atestado de capacidade técnica constantes do anexo II os instrutores possuem uma vasta formação nos assuntos desta capacitação, conforme demonstramos abaixo:
ADEMIR MILTON PICCOLI 
Advogado por vocação que se apaixonou pela ideia de transformar a justiça brasileira através da tecnologia, inovação e novos modelos de gestão para oferecer mais agilidade e acesso ao maior número de pessoas. E a causa o levou a ser reconhecido hoje como uma das maiores autoridades no Brasil quando o tema é inovação no judiciário.
É curador de projetos ligados à tecnologia e inovação, bem como, difusor de conceitos e de atividades ligadas à modernização do setor público. É, também, ativista na transformação digital do poder judiciário, além de desenvolver mentoria e aceleração de startups e, ainda, atuar em projetos de inovação corporativa.
Palestrante em centenas de eventos ligados ao direito, à tecnologia e a inovação.
Colunista da Revista Amanhã, trata, quinzenalmente, sobre tecnologia e inovação.
No TJ, coordenou o processo de implementação do PJ-e, no Juizado Especial Fazendário. Foi responsável por implementar o processo eletrônico nas ações originárias de segundo grau e recursos de agravos no Tribunal de Justiça. Também, introduziu o processo eletrônico, para ações do juizado especial cível, em 100% das comarcas do Estado. Isso foi possível, porque se utilizou os “Métodos Ágeis”, uma abordagem de vanguarda, que permite a interação permanente, com o usuário final.
• Especialização em Direito Penal Tributário – Universidade de Caxias do Sul (2002).
• MBA em Gestão Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas (2005).
• Strategy and Business Innovation Program - Wharton School, University of Pennsylvania (2008). 
• Programa Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais - INSEAD - The Business School for the World (2009).
• Strategies for Innovation in New Markets Program - Wharton Business School (2010).
• Excellence in Leadership - Stanford University Graduate School of Business (2011).

AUGUSTO NICHE TEIXEIRA 
Doutor e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS. É membro do Centro de Tecnologias Educacionais do Senac-RS. Líder de Grupo de Educadores Google Canoas (Google for Education). Possui formação e experiência internacional Madrid e Barcelona (Espanha) certificação em Liderazgo del Siglo XXI: Capacitador-Líder Coach y En Red-Abierto (La Salle Business S6chool Madrid) & Gestión de la Innovación y el Emprendimiento para la Competitividad Empresarial (Universitat Ramon Llull - La Salle Business School Barcelona). É pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas do Mal e Bem-Estar na Docência, vinculado ao PPGEDU da PUCRS.
Com todos esses currículos, experiências e Atestados de Capacidade Técnica, demonstrados acima e no anexo II(fls.), entende-se, s.m.j., que os instrutores estão referendados para ministrarem o programa proposto, confiantes de que atingirão os melhores resultados para o aperfeiçoamento dos servidores.
A proposta deste projeto de fomento às atividades de inovação, será desenvolvida por uma empresa altamente qualificada, experiente e com instrutores com ampla e notória especialização nos assuntos propostos, refletirá na habilidade subjetiva de produzir a transformação do conhecimento teórico em solução prática e melhoria dos serviços prestados pelos servidores e magistrados do Poder Judiciário.
Entende-se que a notória especialização encontra-se presente com a demonstração de atividades desenvolvidas pela contratada e outros documentos que o tornam o mais adequado para a plena satisfação do objeto deste projeto.
No caso específico deste projeto, o conteúdo atende amplamente o interesse da Administração, como se vê do detalhamento do programa. Por meio do qual se pode verificar o preenchimento do requisito subjetivo da contratação, relativo à didática para transmitir o conteúdo de forma concatenada.

6 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A Orientação Normativa nº 17, de 2009, na redação que lhe deu a Portaria 592, de 2011, do Advogado-Geral da União assim dispõe: 
A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS.
Seguindo tal diretriz, cumpre registrar que a empresa apresentou uma tabela de comprovação de valores praticados no mercado, constante no anexo III, conforme resumo da transcrição que segue:
CONTRATANTE

CONTRATADA
/PROPONENTE
ATIVIDADE
VALOR
Carga Horária
Valor da hora-atividade
TJMT

PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP
Hackathon
R$ 25.000,00
36h
R$ 694,44
BANCO AGIBANK

CLASH(QUEYTEK INFORMÁTICA LTDA.)
Hackathon
R$ 35.000,00
38h
R$ 921,05
TJMT

PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP
Innovation Day
R$ 38.500,00
08h
R$ 4.812,50
ESMAPE – Escola Judicial de Pernambuco

PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP
Workshop de Cultura e Inovação
R$ 39.652,00
8h
R$ 4.956,50
TJRO

PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP
Palestra “Tendências de Tecnologia e Inovação"
R$ 10.610,00
2h 
R$ 5.305,00
TJRR

PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP
Encontro Justiça 4.0: Inteligência Artificial e Soluções Tecnológicas
R$ 15.000,00
3h30min
R$ 4.285,71

O investimento é de R$ 63.500.00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) com todos os custos de materiais do Innovation Day incluídos, e despesas de deslocamento dos palestrantes e da pessoa responsável pelo acompanhamento do hackathon.
Neste valor estão incluídos, a premiação do hackathon*, custos com produção de materiais e ambientação do espaço**.
*Premiação do Hackathon – R$15.000 em benefícios:
• 1º Lugar – R$8.000 para equipe
• 2º Lugar – R$5.000 para equipe
• 3º Lugar – R$2.000 para equipe
** Materiais previstos, que podem ser alterados conforme projeto gráfico.
• Kit de boas-vindas com camiseta para todos os participantes;
• Camisetas para mentores e equipe de suporte;
• Credenciais personalizadas;
• Postit, canetinhas, papéis, canvas;
• Itens personalizados do evento, como copos ou canecas;
• Cheques presente gigantes para premiação;
• Itens para ambientação do espaço, que variam conforme ambiente.
Não fazem parte deste valor a alimentação dos participantes do hackathon, a internet de velocidade com capacidade de atender todos os participantes no local e custos com o local, caso seja necessário ser locado algum lugar específico para realização da atividade.
Pelo demonstrativo acima, o valor proposto para o Poder Judiciário de Mato Grosso, encontra-se no valor de mercado.
Ainda, muito embora os nomes das capacitações não sejam idênticos, o escopo é semelhante e será customizado especialmente para o Poder Judiciário e suas especificidades.
Conforme consta da proposta (Anexo I), o Escritório de Projetos solicitou e foi concedido desconto de R$20.000,00 no preço inicialmente apresentado. 


7 – DO PREÇO PROPOSTO PELA CONTRATADA

O preço proposto pela contratada foi no valor total de R$ 63.500,00(sessenta e três mil e quinhentos reais), sendo R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) referentes ao Innovation Day e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) relativos ao Hackathon.

8 – ESPECIFÍCAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES (As informações relacionadas ao currículo dos Instrutores encontram-se no Anexo II)

INNOVATION DAY

Entregas
1. Palestra Ademir Piccoli sobre Judiciário Exponencial;
2. Palestra Augusto Niche Teixeira sobre Competências em Tempo de Cultura Digital
3. Oficina de Inovação: Métodos Ágeis

Importante destacar que para as palestras não há limite de público, porém o workshop é limitado à 28 vagas.

HACKATHON

Entregas
1. Suporte na definição dos problemas/desafios;
2. Orientação para a definição das regras;
3. Apoio para definição e avaliação do local aonde a maratona será desenvolvida e data;
4. Orientação e suporte para a estrutura do hackathon;
5. Montagem da agenda;
6. Desenvolvimento e produção das artes para comunicação;
7. Controle das inscrições;
8. Suporte na captação de apoiadores para a maratona;
9. Orientação para a premiação e avaliação;
10. Orientação para a montagem da equipe de suporte;
11. Acompanhamento do hackathon;
12. Pagamento da premiação;
13. Certificação dos participantes.
Importante destacar que não faz parte da entrega disponibilização de estrutura e equipe de suporte, também não somos responsáveis por atividades a serem desenvolvidas pós hackathon, como processos de incubação e aceleração interna. 
9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O objeto do presente projeto será realizado pela empresa PICCOLI CONSULTORIA EIRELI - EPP, CNPJ n. 20.110.204/0001-92, situada na Rua Professor Álvaro Alvim, n. 169, apto. 401, Bairro Rio Branco, cidade Porto Alegre/RS, CEP 90.420-020, no período de 90 dias, sendo 60 dias o prazo para planejamento e organização das entregas.
CRONOGRAMA
INNOVATION DAY

Proposta de agenda para dia 02/03/2020:
• 08h30min – Welcome Coffee com credenciamento
• 08h45min – Palestra Ademir Piccoli sobre Judiciário Exponencial
• 10h15min – Coffee Intervalo
• 10h30min – Palestra Augusto Niche Teixeira sobre Competências em Tempo de Cultura Digital
• 11h45min – Painel com palestrantes
• 12h15min – Intervalo para almoço
• 13h30min – Workshop de Inovação – Métodos Ágeis (limitado à 28 pessoas)
• 15h30min – Coffee Intervalo
• 17h30min – Encerramento

HACKATHON

Proposta para realização do hackathon nos dias 28/02/2020, 29/02/2020 e 01/03/2019 (carga horária de 36h), com apresentação dos resultados no dia 02/03/2020, durante o Innovation Day.
Os horários poderão ser modificados a critério da Coordenadoria de Planejamento - COPLAN com anuência da empresa contratada, especialmente se houver mudança no horário de expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso, conservando-se a carga horária total prevista.

DO PÚBLICO ALVO
O Público Alvo do Innovation Day é composto de servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o público Alvo do Hackaton é formado por programadores, desenvolvedores e profissionais da área de negócio (operadores do direito) que possam pensar soluções para um desafio estabelecido pela instituição. 
DISPOSIÇÕES GERAIS
Serão considerados serviços executados depois de cumpridas as especificidades descritas neste projeto, cujo recebimento ocorrerá até 30 dias da sua execução.
Em caso do não preenchimento das vagas projetadas, não haverá glosa. O valor será devido integralmente à Contratada, independentemente de se alcançar o limite de vagas.
No valor da empresa deverá incluir material técnico e didático, virtual ou físico, honorário do instrutor, encargos sociais e tributários, despesas com alimentação, transporte aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação.
O material técnico e didático deverá ser encaminhado com o mínimo de 3 (três) dias de antecedência.
Os instrutores não poderão deixar o local do curso antes do horário de encerramento do curso.
É expressamente proibida propaganda ostensiva da empresa contratada e a distribuição de qualquer material sem que haja a autorização da Escola dos Servidores do Poder Judiciário.
Os instrutores contratados deverão assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade sobre as informações do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
As palestras serão avaliadas por intermédio de um formulário de Avaliação de Reação que após a tabulação será encaminhado à empresa para conhecimento.

10 – MATERIAL TÉCNICO DE APOIO
Recursos Didáticos de Áudio Visual disponíveis pela Contratante: Data Show, Computador, Telão, microfones, flip chart, quadro branco e pincéis atômicos de cores variadas.

11 – OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
Encaminhar os instrutores para apresentarem-se ao TJMT e ministrar as atividades objeto do presente projeto, de acordo com as especificações acima mencionadas, conforme o conteúdo programático da Proposta Comercial, anexa;
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes dos serviços prestados;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante;
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
Responsabilizar-se pelos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança e demais quesitos previstos na Lei n. 8.078/90, assegurando-se ao contratante todos os direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes do Código de Defesa do Consumidor;
Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, durante a execução deste contrato;
Apresentar juntamente com a nota fiscal os documentos comprobatórios de regularidade tributária com a União, Estado, Município, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, durante toda vigência deste contrato;
O contratado arcará com as despesas inerentes aos honorários do instrutor, transporte aéreo, locomoção urbana, hospedagem, alimentação, impostos, contribuições e demais despesas e emolumentos operacionais, inclusive previdenciários e trabalhistas;
Ainda, deverá estar em situação de regularidade fiscal devidamente comprovada;
No valor proposto deverá incluir honorário do instrutor, encargos sociais e tributários, transporte terrestre, aéreo, hospedagem e alimentação.
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, à União ou a terceiros;
Utilizar instrutores habilitado 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;

Haverá entrega de material didático, que poderá ser físico ou virtual.

12 – OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE
Organizar e controlar as inscrições dos participantes nas atividades;
Controlar a lista de presença;
Fornecer coffee break, quando possível;
Fornecer o local com a respectiva infraestrutura para o desenvolvimento do evento;
Avaliar o curso por meio da Avaliação de Reação; 
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.
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 – 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, 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.
	Caso não haja valores para dedução ou se a CONTRATADA não os recolher no prazo estipulado serão inscritos em protesto e/ou Dívida Ativa, ou, ainda, cobrados judicialmente.
	As sanções administrativas previstas nesta cláusula e a reabilitação serão registradas no Banco de Qualidade do TJMT e no SICAF e serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.


15 – DO FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal deste contrato será Afonso Vitorino Maciel, matrícula 6393 – Coordenador de Planejamento, e o Fiscal Substituto: Flávio de Paiva Pinto, matrícula 7926 – Diretor de Planejamento, ambos lotadas na Coordenadoria de Planejamento do Poder Judiciário de MT.

16 – EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS
Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, além de regularidade com FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, conforme incisos III e IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93.

17 – 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.

18 – MODO DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado após a realização das atividades contratadas, mediante a emissão de Nota Fiscal, conforme segue abaixo:
Total do Contrato = R$ 63.500,00

Dados bancários:
Banco do Brasil - Banco 001 
Ag: 3255-7 
CC: 24835-5 
PICCOLI CONSULTORIA EIRELI EPP 
CNPJ: 20.110.204/0001-92
A contratada encaminhará a Nota Fiscal para o Escritório de Projetos da Coordenadoria de Planejamentos, assim que o fiscal atestá-la, o Departamento Administrativo encaminhará com as devidas certidões de regularidade fiscal ao Departamento do FUNAJURIS para efetuar o pagamento, até o prazo de 30 (trinta) dias.
Junto com o documento fiscal, a contratada deverá apresentar as certidões negativas relativas aos tributos federais, estaduais e municipais, além da Seguridade Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa da Justiça do Trabalho.
Não apresentadas as certidões supra, ou ofertadas com prazo de validade expirado, a empresa será notificada para regularizar a situação em 15 (quinze) dias, hipótese em que o pagamento ficará suspenso por igual período.
Aplica-se à presente contratação 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 das atividades contratadas.



19 – CÓDIGO APLIC:

O código APLIC/TCE-MT está registrado sob o número 344623-9 Serviço de Capacitação de Pessoal – Do Tipo Palestra sobre Redes de Investimentos para fomento à Inovação, com carga horária de 8h para o Innovation Day e de 36h para o Hackathon, do Grupo descrito no grupo “Serviços Técnicos Profissionais Especializados”, Classe “Serviços na Área Educacional” e do tipo “Palestra sobre Redes de Investimentos para fomento à Inovação”. 

20 - RESPONSÁVEL PELO PROJETO:


MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO – Gestora Administrativa, do Escritório de Gerenciamento de Projetos.
Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO
                    Gestora Administrativa

Visto:

Flávio de Paiva Pinto
Diretor de Planejamento
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ANEXO II – CURRÍCULOS, CERTIFICADOS, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA













ANEXO III – PREÇOS COMPARATIVOS PELA EMPRESA PROPONENTE
















ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO JURÍDICO-FISCAL DA EMPRESA PROPONENTE



















ANEXO V – DECLARAÇÕES DE NEPOTISMO E DE EMPREGO DE MENOR




















ANEXO VI – FICHA ESTRATÉGICA
								






