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Projeto Básico – PB 001-2020 ESMAGIS-MT
Contratação de docente para ministrar curso “in company”









PROJETO BÁSICO

OBJETO
Contratação do Professor José Henrique Torres para ministrar, in company, o “I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT”, a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, em Cuiabá-MT, no período de 17 a 19 fevereiro de 2020, conforme descrição abaixo:

Item
Descrição
Carga Horária
01
Contratação do Professor Dr. José Henrique Torres para ministrar, in company, o “I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT” a ser realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, em Cuiabá-MT, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020, com carga horária de 16 horas-aula para este Formador.

Serão fornecidas:
a) passagens aéreas para o trecho Campinas-SP - Cuiabá-MT – Campinas-SP  custo estimado de R$ 1.000,00. 
b) 2,5 diárias fora do Estado (categoria juiz de Direito) custo estimado de R$ 810,31 x 2,5 = 2.025,77. 
c) pagamento de 16 horas-aula na tabela da ENFAM, eis que o Professor é do Banco de Formadores da ENFAM, ao custo estimado de R$ 5.810,24 (R$ 363,14 x 16).

 
16 h/a






SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO

	O presente projeto visa a realização do “I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT” que será realizado no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020, nas dependências da ESMAGIS-MT, com a carga de 16 horas-aula para este Formador.


	Este evento irá aperfeiçoar os conhecimentos de 35 (trinta e cinco) Magistrados Mato-grossenses, visando capacitar o nosso quadro de magistrados Formador de Formadores - FOFO e elaborar o planejamento anual do calendário da Escola.


JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.	O credenciamento da capacitação em apreço está sendo solicitada junto à ENFAM, com a promoção por esta Escola Superior de Magistratura, para um público alvo de magistrados. 

3.2. Sem sombra de dúvidas a capacitação proposta merece ser acolhida, pois conta com um ótimo custo benefício, eis que será ministrada por um mestre e doutor no assunto, proporcionando a difusão do conhecimento para 35 magistrados deste Estado de Mato Grosso.

3.3.	Considerando a missão de assegurar a formação e o aprimoramento dos formadores, o I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT atenderá ao planejamento estratégico institucional e proporcionará uma interação da ESMAGIS-MT e seus Formadores – FOFO, contando com a presença de integrantes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – ENFAM.

3.4. Com essas premissas, aliadas ao Planejamento Estratégico 2015 – 2020 no sentido de “incrementar a política de capacitação permanente da 1ª e 2ª instâncias de forma a qualificar Magistrados até dez/2020”, busca-se aprimorar não somente o conhecimento técnico, mas também o estudo humanístico, democrático e deontológico. Portanto, a justificativa encontra-se alinhada com os objetivos estratégicos da instituição.

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

	

5.1 O Professor José Henrique Torres possui especialização e é formador recomendado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – ENFAM.

	É um acadêmico cadastrado no Banco Nacional de Formadores da ENFAM.


06.  DOS VALORES E JUSTIFICATIVA DO PREÇO 


6.1. O valor da contratação será R$ 5.810,24 (cinco mil, oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao pagamento de 16 horas-aula na tabela da ENFAM, eis que o Professor é do Banco de Formadores da ENFAM, segundo cálculo a seguir transcrito: 16 h/a x R$ 363,14 (valor h/a para Formador/ENFAM de cursos presenciais, com título de especialista = R$ 5.810,24 (cinco mil, oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

6.2. Além do custo a ser empenhado, correspondente ao valor das horas-aula, serão fornecidas, pela ata de registro de preços deste Tribunal, as passagens aéreas do trecho São Paulo-SP - Cuiabá-MT – São Paulo-SP, ao custo estimado de R$ 1.000,00. 

6.3. Serão ainda pagas 2,5 diárias na tabela de Juiz de Direito, fora do Estado, ao docente, com o custo estimado de R$ 2.025,77 (dois mil, vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) (R$ 810,31 x 2,5 = 2.025,77).

6.4. No presente processo, o valor para empenho é fixado em R$ 5.810,24 (cinco mil, oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

6.5. Vê-se, portanto, que o preço do curso, baseado na tabela de gratificação de atividade docente da ENFAM, demonstra a vantajosidade da contratação; haja visto que não estão embutidos lucros de empresas ou quaisquer outras verbas que poderiam onerar a contratação. Outros custos remontam ao pagamento de diárias, que constituem o custeio do Professor em nossas terras e o oferecimento das passagens aéreas, que se referem ao custo do transporte ida e volta; ambos suportados pelo custeio do próprio Tribunal.

6.6. De outro norte, o Poder Judiciário Mato-grossense ganha muito com a oportunidade de capacitação dos seus Magistrados, que em muito contribuirá para a melhoria da prestação jurisdicional, pois trata-se de um tema palpitante e de grande utilidade no círculo dos Operadores do Direito.

 ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO (PROGAMAÇÃO)

	
	O Encontro se realizará em conformidade com a programação anexa.


 CRONOGRAMA DO PROJETO

	
8.1. O “I Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT”, ministrado pelo Professor Dr. José Henrique Torres, será realizado nas dependências desta Escola Superior de Magistratura, em Cuiabá-MT, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020, com carga horária de 16 horas-aula para este Formador.


09. LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A SER REALIZADO

	

9.1. O curso será ofertado pela ESMAGIS-MT, mediante abertura de edital de inscrição, proporcionando a inscrição de todos os Magistrados Mato-grossenses interessados no tema. Serão ofertadas 35 vagas.

9.2. A recepção, os Coffee-Breaks servidos durante a capacitação e as instalações físicas de sala de aula e recursos audiovisuais serão oferecidos pela ESMAGIS-MT em sua própria sede.

9.3. A ESMAGIS-MT está situada na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mais precisamente no Anexo Des. Antônio de Arruda, e conta com completa infra estrutura para a atividade educacional.

10. HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO

	

	A carga horária do evento proposto terá início às 08h e encerramento previsto para às 18h. nos três dias do evento, assim discriminada a participação do docente:



DATA
Período matutino
Período vespertino
Discriminação
18
4 h/a
4 h/a
Profº. José Henrique
19
4 h/a
4 h/a
Profº. José Henrique
Total
8 h/a
8 h/a
16 h/a



10.2. Os eventos ocorrerão nas dependências da ESMAGIS-MT, Anexo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO


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

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

11.3. 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.

11.4. Vincular a realização do curso ao palestrante indicado no programa do evento e habilitado para ministrar o treinamento, de conformidade com as normas e determinações em vigor.

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

11.6. Apresentar a documentação de habilitação solicitada para a regular contratação.
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


	Pagar ao Contratado o valor resultante da prestação do serviço (curso ministrado e concluído), na forma exposta no presente projeto básico.


	Fiscalizar a execução.


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 pelo CONTRATADO, este estará sujeito 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 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 arts. 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 o CONTRATADO, 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 o CONTRATADO 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 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.


	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.


	Serão assegurados ao CONTRATADO, 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 o CONTRATADO do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.


15. DA EVENTUAL RESCISÃO


	As hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93; nesses casos, o fornecedor reconhece os Direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.


16. FISCAL


A Fiscal do contrato será a Servidora VANIA CRISTHINA MACIEL RIBEIRO, matrícula 31.725, 	Assessor II da ESMAGIS-MT e Fiscal Substituto o Servidor JOÃO LUIZ BETTINI DE ALBUQUERQUE LINS, matrícula 13.453, Assessor I da ESMAGIS-MT.

17. DO FORO

	

17.1. 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.

18. 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: 00028844 


Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.







____________________________________
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Diretora-Geral da ESMAGIS-MT
CPF: 078.727.041-53




Vania Cristhina Maciel Ribeiro 
Assessor II da ESMAGIS-MT
CPF: 603.766.781.00





