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1.  OBJETO

1.1. Aquisição de 3 (três) vagas para participação de magistrados e servidores do Poder Judiciário no MBA em Gestão Ágil de Projetos, a ser realizado ente 29 de julho de 2021

e 29 de março de 2022, de forma remota, conforme descrição abaixo:


Item
Descrição

Quantidade

1
MBA em Gestão Ágil de Projetos
3 Vagas
1.2. A magistrada e servidores indicados para a pós-graduação em tela são:








Cargo

Matrícula
Nome

Vínculo

Magistrada
13715
Cristiane Padim da Silva

Efetivo

Magistrado
5952
Euzeni Paiva de Paula

Efetivo

Servidor
6910
João Gualberto Nogueira Neto

Efetivo



SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO

2.1. O presente projeto visa possibilitar a aquisição de 3 (três) vagas para participação da Juíza Coordenadora e 2 (dois) servidores do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, a ser realizado remotamente entre julho de 2021 e março de 2022.

2.2. Trata-se de “MBA em Gestão Ágil de Projetos”, voltada especificamente para o planejamento, controle e execução de projetos em média e grande escala, aplicando as melhores práticas ágeis de gerenciamento de projetos.

2.3. Este evento irá propiciar e aperfeiçoar os conhecimentos nas ferramentas necessárias para gerir projetos de grande entrega de valor em curtíssimo prazo, com vistas a contribuir na melhor tomada de decisão em relação aos Objetivos Estratégicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.




JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição de vagas para participação de magistrada e servidores do Poder Judiciário

lotados no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos -
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NUPEMEC está de acordo com a legislação vigente e jurisprudência, e se faz necessária por ser o instrumento primordial de trabalho para aqueles responsáveis pelo prazo, execução e entrega de resultados em projetos sob sua governança, requerendo excelência no gerenciamento e análise de dados, a fim de atender o disposto nas Resoluções 76 e 125 do Conselho Nacional de Justiça.

3.2. A necessidade da capacitação faz-se urgente outrossim, em virtude do advento da PORTARIA 350/2021/PRES a qual compõe o comitê gestor interdisciplinar de inovação e sustentabilidade no TJMT, sendo que alguns dos membros do comitê mencionado estão entre os requerentes da capacitação em tela.

3.3. O cenário atual exige que as inúmeras ações executadas pelos diversos departamento do Tribunal de Justiça estejam plenamente alinhadas com os Objetivos Estratégicos da instituição, bem como, com os princípios da transparência, celeridade e economicidade.

3.4. É necessário, portanto, capacitar servidores e magistrados para que estejam preparados para a gestão eficiente dos recursos disponíveis, possibilitando entregas de alto valor em curto prazo, de acordo com os reais anseios da sociedade.

3.5. Para fazer frente a esta necessidade, o MBA em Gestão Ágil de Projetos, ofertado pelo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação – IGTI apresentará aos participantes os fundamentos das práticas e métricas da gestão ágil de projetos, bem como, os alicerces necessários à excelência no gerenciamento de tempo, custo e escopo de projetos.

3.6. A justifica encontra-se alinhada com os objetivos estratégicos da Instituição, medida que atende ao disposto na Estratégia Nacional do Poder Judiciário de Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.




CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

4.1. A contratação direta do treinamento e aperfeiçoamento de pessoal fundamenta-se no disposto no artigo 25, inciso II c/c artigo 13 inciso VI ambos da Lei 8666/93. No
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caso específico dos autos, a singularidade do objeto é o elemento que acarreta a inviabilidade de competição. 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 da Administração. Esses aspectos são preponderamente subjetivos, inviabilizando não só a especificação, como a própria licitação.

4.2. Dada à impossibilidade de medição da entrega do resultado da capacitação em comento, vez que é peculiar a cada instrutor e método utilizado, resta impossibilitada a competição em linhas objetivas.




DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

5.1. O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, fundada em 2006, é uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC por meio da Portaria 1.364m de 27 de outubro de 2017. É referência nacional na formação profissional em TI e Tecnologias Emergentes, e possui um modelo educacional a distância que prioriza a excelência acadêmica dos seus alunos.

5.2. Trata-se de Sociedade Empresária Limitada, situada à Rua Roma n.º 561, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte. Portadora do CNPJ: 08.028.776/0001-21.

5.3. Conta com um corpo docente qualificado, formado, em sua maioria, por mestres e doutores na área de gestão ágil de projetos e tecnologia da informação, conforme currículos em anexo.
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO

6.1. Em pesquisa realizada pelos interessados constatou-se a existência de outros cursos na área de gestão de projetos, contudo, ou são cursos presenciais, ou não são de métodos ágeis, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas também sua vantajosidade.

6.2. No presente projeto, cada vaga na Pós-graduação custará R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais). Em se tratando da aquisição de 3 (três) vagas, o custo total será de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais).

6.3. O preço praticado para participação neste evento é o mesmo para qualquer participante, independente se empresa privada, órgão público ou pessoa física, e está disponível para consulta no portal da empresa, no endereço https://www.igti.com.br/ conforme imagem colacionada abaixo:
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6.4. Contudo, em se tratando da aquisição de 3 (três) vagas, a empresa se compromete a manter, independente da data da compra, o desconto de 15%, ofertado a matrículas feitas até o dia 04/07/2021, conforme proposta comercial em anexo.

6.5. Foi solicitado à empresa que disponibilizasse cópias de notas fiscais de vendas do mesmo produto realizadas a outros órgãos públicos e/ou empresas. Contudo, O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação não pôde ceder tais documentos em
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razão do contrato firmado entre a empresa e as partes que contrataram o serviço, conforme justificado no e-mail recebido e anexado a este projeto.

6.6. Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a Administração, considerando não só a redução dos valores envolvidos, mas principalmente a criação da oportunidade de capacitação, que em muito melhorará a gestão dos projetos, redução no prazo das entregas e significativo aumento de valor agregado, sendo este o principal benefício decorrente do projeto, se exitoso.

6.7. Há que se salientar que, nas pesquisas realizadas pelo interessado, não foram encontrados cursos com o perfil desejado (MBA em Gestão Ágil de Projetos) na modalidade 100% remota. O mais próximo disso foi o curso ofertado pelo Sesi/Senai, na modalidade híbrida, ao custo de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) por vaga, disponível no endereço https://cursos.sesisenai.org.br/detalhes/mba-em-gestao-agil-de-projetos/25289/62958 cuja imagem está colacionada abaixo. (Consulta realizada em 21/06/2021).
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ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CURSO 7.1. Bootcamp Agile Expert

7.1.1. Aquecimento

7.1.2. Regras do Jogo

7.1.3. Fundamentos da Transformação Ágil

7.1.4. Práticas Ágeis

7.1.5. Métricas Ágeis

7.1.6. Times Ágeis

7.1.7. Desafio Final

7.2. Bootcamp Gerente de Projetos

7.2.1. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos

7.2.2. Gerenciamento de Tempo

7.2.3. Gerenciamento de Custos

7.2.4. Gerenciamento de Escopo

7.2.5. Desafio Final

7.3. Projeto Aplicado

7.3.1. Inovação e Design Thinking

7.3.2. Desafio e Solução

7.3.3. Sprints

7.3.4. Apresentação à Banca




CRONOGRAMA DO PROJETO

8.1. Tendo em vista que o curso é construído na modalidade EaD, o cronograma de execução é realizado de forma assíncrona, com prazos variáveis para conclusão dos módulos e entrega das atividades.
 































assinado digitalmente por: João Gualberto Nogueira Neto,EUZENI PAIVA DE PAULA
a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 46CA51F7
Documento
Para validar
file_36.jpg


file_37.wmf


Tribunal de Justiça de Mato Grosso
file_38.png


file_39.wmf










LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO

9.1. A modalidade EaD permite a realização do curso em horários diversos, não sendo necessárias despesas para logística e organização.

9.2. As aulas serão disponibilizadas na plataforma da própria instituição, e serão acessadas por meio de login e senha do aluno.



MATERIAL TÉCNICO E DE APOIO

10.1.postila especifica que engloba o conteúdo da exposição do professor, de acordo com o programa.

10.2.Disponibilização de Acesso web de material.





DOS PREÇOS PROPOSTOS PELA CONTRATADA

11.1.Os preços oferecidos pela empresa sofrem alteração conforme tabela abaixo:

Data de Aquisição
Valor Original
Desconto
Valor Final
04/07/2021
R$ 7.750,00
15%
R$ 5.587,50
25/07/2021
R$ 7.750,00
10%
R$ 6.975,00
29/07/2021
R$ 7.750,00
0%
R$ 7.750,00


11.2. Entretanto, conforme salientado no item 6.4, a empresa manterá o desconto de 15% para o TJMT independente da data da aquisição das vagas.



HORÁRIO E LOCAL DOS CURSOS

12.1.A carga horária do evento proposto será de 444 horas, distribuídas em 3 módulos, disponíveis de forma assíncrona na plataforma do Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação.
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1.Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;


13.2.Fornecer o curso por meio de profissionais especialistas em Gestão Ágil de Projetos;


13.3.Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes;

13.4.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;

13.5.Utilizar os palestrantes indicados no programa da pós-graduação habilitados para ministrar o MBA conforme proposta, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.6.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos serviços;

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

13.8.Apresentar a documentação de habilitação solicitada para aquisição de vaga;





OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente projeto básico.

14.2.Fiscalizar a execução.
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MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1.Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.




DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, esta estará sujeita às sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 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:

16.2.Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do CONTRATO;

16.3.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;

16.4.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.

16.5.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

16.6.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
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pelos prejuízos resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

16.7. As sanções previstas nos itens 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.

16.8. 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.

16.9. 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.




DA EVENTUAL RESCISÃO

17.1.As hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8666/93; nesses casos, o fornecedor reconhece os Direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.




FISCAL

18.1.O fiscal do contrato será o servidor João Gualberto Nogueira Neto, matrícula

6910 e o fiscal substituto será a servidora Euzeni Paiva de Paula, matrícula 5952.





DO FORO

19.1.Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Projeto Básico e das Contratações deles decorrentes.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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20.1. Aplica-se à presente inexigibilidade a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor.

20.2. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início da pós-graduação.

20.3. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.

20.4.	Código do Aplic TCE/MT 275893-8.

Cuiabá, 30 de junho de 2021
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João Gualberto Nogueira Neto
Técnico Judiciário
joao.neto@365.tjmt.jus.br
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Euzeni Paiva de Paula
Gestora-Geral do NUPEMEC
euzeni.silva@365.tjmt.jus.br
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