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   Tribunal de Justiça
Mato Grosso
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria da Escola dos Servidores
Departamento de Planejamento e Estudos 
Telefone: 3617-3262
e-mail: escola.planejamento@tjmt.jus.br
PROJETO
PALESTRA: WORKSHOP “INOVAÇÃO A SEMENTE DO FUTURO”

OBJETO

Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, de palestra para os servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme descrição abaixo:
EMPRESA: ASSESSOR TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
Endereço: Av. Senador Metello, 1630, Ap. 105, Torre 2, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT.
CEP: 78.032-175
CNPJ: 32.537.582/0001-36
Tema: “INOVAÇÃO A SEMENTE DO FUTURO”
Carga Horária: 3 horas
Local: Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres e Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças
PÚBLICO ALVO

Servidores das Comarcas, Magistrados (diretores dos fóruns), desembargadores, colaboradores, coordenadores e demais servidores.
	A relação do Público Alvo será apresentada antes da realização da capacitação


JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto para a realização da palestra “INOVAÇÃO – A Semente do Futuro”.
Este evento é de importância aos servidores e gestores das Comarcas e do Tribunal de Justiça, uma vez que alinha a Visão diante das oportunidades de transformação e inovação; provoca engajamento, fortalece o senso de responsabilidade para atingir os objetivos de 2020, bem como vai ao encontro com as premissas orientativas do Conselho Nacional de Justiça. 
Ainda, o evento, prevê envolver todos em uma incrível experiência, apresentando o tema inovação em 3 blocos: Pensar, Sentir e Agir, focados no engajamento e prática de busca de soluções criativas e INOVADORAS (quebrando paradigmas) estimulando novas possibilidades de Sinergia, Automação de Rotinas e alcance de Resultados, construindo um processo de Desenvolvimento dos SERVIDORES altamente vivencial, dinâmico e eficaz.
Portanto, o encontro visa atualização e aperfeiçoamento dos Gestores Gerais das Comarcas, magistrados (diretores dos fóruns), desembargadores, colaboradores, coordenadores e demais servidores para a melhoria da eficiência na prestação jurisdicional de maneira responsável.
Esta capacitação é parte da competência estratégica, elencada no Indicador n. 30 do Conselho Nacional de Justiça, e o correto direcionamento dos investimentos estratégicos em capacitação, aferidos no Indicador n. 31, que mede o percentual de itens atendidos no Plano Anual de Capacitação, cuja meta é atender 100% dos itens do Plano Nacional de Capacitação.

Atende também 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; 
Bem como, a Resolução n. 201 de 03/03/2014 do CNJ.

Este projeto pertence ao Planejamento Estratégico 2015/2020 - Projeto 1.2- “Implementação a política de capacitação permanente da 1ª e 2ª Instância de acordo com a matriz de competências”, considerando as competências organizacionais, profissionais e pessoais, mapeadas na matriz de competência do PJMT e ao Plano de Gestão 2019/2020 “Promover um projeto de capacitação mais voltado às deficiências técnicas das áreas do Sodalício detectadas pela Administração, buscando uma melhor participação do público-alvo para os cursos a serem oferecidos”.

A metodologia utilizada tem por objetivo facilitar o aprendizado dos participantes, por meio de uma abordagem totalmente prática, visando a assimilação dos conteúdos, permitindo-lhes vivenciar os conceitos teóricos abordados no Curso. 
OBJETIVO

Capacitar os servidores, magistrados e diretores dos fóruns, possibilitando a reflexão e novas ferramentas para aplicabilidade do Plano de Logística nas Comarcas e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
DESENVOLVIMENTO
VO
A Capacitação será realizada por meio de um encontro intitulado: WORKSHOP “INOVAÇÃO A SEMENTE DO FUTURO”, nos dias 19/03 e 18/06 de 2020, com possibilidade de alteração em razão de outros eventos.

Quanto a relação de Público Alvo será fornecida e nominada quando da execução deste evento, uma vez que não haverá incidência do requisito do inciso II do artigo 4º do Provimento n. 14/2014/CM. 
A meta é de atualizar em 100% os conhecimentos técnicos referentes ao tema proposto.
O curso será avaliado por intermédio de um formulário de Avaliação de Reação - Padrão da Escola dos Servidores que, após a tabulação, será encaminhado à empresa para conhecimento.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Serão aproximadamente 100 participantes por turma, incluindo magistrados. O evento será de aproximadamente 3 horas.
DATA: Dia 19/03 e 18/06 de 2020.
HORÁRIO: Das 8h:30 às 11h30.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres e Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Entendendo as Mudanças – VUCA e Inovação
• Eu sou o Destino – Sou Protagonista!
• Estamos fazendo história: Pje... (transformações)
• O Perfil profissional sustentável: TopGrading “A player”
• Criatividade e Inovação: dádiva divina ou habilidade aprendida?
• Rompendo com a vitimização
• Ampliando percepções e Despertando a Força Criativa
• Inteligência EMOCIONAL move montanhas
• Resgatando Sonhos
• Juntos Somos Mais Fortes/Todas as vozes soando juntas!
• Orgulho de pertencer!
• Paixão & Legado: “Manchetes de Futuro”
• Nosso Compromisso
 
PALESTRANTE: 
THELMA TAVARES
Psicóloga, psicanalista, Consultora, Coach, Escritora e Palestrante, Autora de projetos Motivacionais “Chão de Estrelas”.
ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO:

Todas as notas fiscais apresentadas,  encontram-se com preços de mercado acima da proposta apresentada ao Tribunal de Justiça. O preço inicial apresentado pela empresa foi de R$ 22.370,00 (vinte e dois mil setecentos e setenta reais). Foi solicitado desconto e a empresa ofertou nova proposta no valor de R$20.474,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais). 



DESCRIÇÃO

PARTICIPANTES

CARGA HORÁRIA

VALOR POR TURMA

VALOR FINAL DAS 02 (duas) TURMAS COM DESCONTO

Curso “INOVAÇÃO – A Semente do Futuro”

Até 100

3 HORAS

R$20.474,00

R$40.948,00

As despesas com diárias, passagens terrestres dos servidores lotados nas Comarcas do interior do Estado  encontram-se alocados no processo CIA: 0004241-47.2020 (Diversos 08/2020) - Projeto Judiciário em Movimento, que está em tramitação.
CARACTERÍSTICAS DA INEXIGIBILIDADE
A palestra projetada será viabilizada 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, a palestra em questão não é padronizada, comum ou básica. Trata-se de tema específico, que 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 da instrutora desta capacitação que trata-se 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 do projeto, 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, 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. 
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE
Organizar e controlar as inscrições dos participantes no curso;
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, formulário padrão da Escola dos Servidores; 
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.
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.
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.


DO FISCAL DO CONTRATO
A Fiscal desta capacitação será Luciana Castrillon da Fonseca Salema, matrícula 3942 - Gestor de Acompanhamento e Avaliação, e Fiscal Substituto: Isabel Cristina de Carvalho Calorio, matrícula 5773 – Diretora do Departamento de Planejamento e Estudo, ambas lotadas na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de MT.


RECURSOS DIDÁTICOS DE ÁUDIO VISUAL DISPONÍVEIS NA ESCOLA:

Data Show, Computador, Telão, microfones, flip chart, quadro branco e pincéis atômicos de cores variadas. 
APLIC: 217266-6

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020

ANTÔNIO SÉRGIO DE MIRANDA
Gestor de Projetos de Capacitação,
      em substituição legal.




Visto:
Isabel Cristina de Carvalho Calorio
Diretora do Departamento de Planejamento e Estudos


