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PROJETO BÁSICO


OBJETO

Aquisição de 04 (quatro) vagas para participar da 48ª Edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2022, a ser realizado na cidade de São Paulo, nos dias 18,19 e 20 de abril de 2022.

Esta contratação está sendo solicitada pela Coordenadora de Recursos Humanos, Karine Moraes Giacomeli de Lima, matricula nº8449, responsável pela elaboração deste Projeto Básico. E-mail: coordenadoria.rh@tjtmt.jus.br.


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026

Consoante aos ditames legais, ao princípio da eficiência e às melhores práticas de gestão, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso elencou em seu planejamento estratégico 2021-2026 o objetivo estratégico:
	2 - Implementar a gestão estratégica de pessoas.

Sendo a descrição do Objetivo:
	Descrição do Objetivo: Implementar a gestão estratégica de pessoas de forma efetiva, com foco no desenvolvimento das competências orientadas à capacitação do negócio, buscando a valorização da carreira, melhoria no desempenho, atração, retenção, saúde e bem-estar de Magistrados, Servidores e Colaboradores


A contratação atenderá os seguintes benefícios do Planejamento Estratégico 2021-2026:
	Fortalecer o módulo de lideranças nas unidades;
	Ampliar as competências gerenciais dos gestores;
	Melhorar a produtividade;
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	Melhoria na satisfação dos servidores.


JUSTIFICATIVA
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Trata-se de um congresso voltado para a área de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas, onde serão abordados temas de alta relevância. A proposta do evento, é compartilhar inovações e provocar reflexões sobre os assuntos mais atuais do universo de gestão e desenvolvimento humano, apontando novas tendências e necessidades dentro desta área.
O evento contará com três dias de exposição, com palestras simultâneas, arena de conhecimento e fóruns temáticos.
Os palestrantes são profissionais renomados e a abordagem dos temas será de forma dinâmica, promovendo assim o desenvolvimentos dos gestores de RH através de troca de experiências e difundindo as melhores práticas de gestão de pessoas.
O referido congresso está na sua 48ª edição, sendo promovido pela Associação Brasileira de Administração de Pessoal, ABRH- Brasil. Entidade não governamental sem fins lucrativos, a ABRH Brasil nasceu da união de profissionais envolvidos com a causa de promover a área de Recursos Humanos como agente de transformação, que contribui na construção de instituições ou empresas mais produtivas, melhores e mais conscientes do seu papel no contexto socioeconômico do país.
Hoje, a ABRH reúne 21 seccionais desvinculadas juridicamente e independentes, integradas na missão de promover o desenvolvimento dos profissionais de RH e gestores de pessoas por meio de eventos, pesquisas e troca de experiências, e de colaborar com os poderes públicos e demais entidades nos assuntos referentes a sua área de atuação.
Filiada à WFPMA – World Federation of People Management Associations e à FIDAGH – Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, a ABRH-Brasil é cofundadora da CRHLP – Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
A participação neste evento tem como objetivo capacitar os servidores, bem como
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atualizar quantos aos temas de alta relevância.
A aquisição de 4 vagas no referido curso para os seguintes servidores lotados da Coordenadoria de Recursos Humanos:
Karine Moraes Giacomeli de Lima – matricula 8449, Coordenadora de Recursos
Humanos;
Matheus Henrique Freire de Amorim – matricula 32.902, Gerente de
Expediente de 1ª e 2ª Instância;
Margareth Auxiliadora de Oliveira Maciel Pinheiro – matricula 5099, Diretora do Departamento de Recursos Humanos;
Luis Paulo Delorme - matricula 32.533, Assessor Jurídico da Coordenadoria de Recursos Humanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO


Atualizar os conhecimentos e promover o desenvolvimentos dos gestores de RH através de troca de experiências, participação em palestras e seminários. E ainda, auxiliar os gestores de RH nas tomadas de decisões, desenvolvimento e execução de novos projetos da área de Recursos Humanos do Poder Judiciário de Mato Grosso.

PÚBLICO ALVO


Gestores de Recursos Humanos, líderes de equipe, servidores públicos em geral que atuam, direta ou indiretamente, na área de Recursos Humanos / Gestão de Pessoas.

CARGA HORÁRIA

Data: 18, 19 e 20 de abril de 2022 Horário: Dia 18 e 19: 10h às 19h40 Dia 20: 10h às 17h20

LOCAL DO EVENTO
Documento assinado digitalmente por: KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código EFB12F04


Local: São Paulo Expo
Endereço: Rod. dos Imigrantes, s/n – Km 1,5 – Vila Água Funda, CEP 04.329-900 Cidade: São Paulo (SP)

PALESTRANTES CONVIDADOS


A	descrição	das	qualificações	dos	palestrantes	segue	junto	com	a proposta/conteúdo programático:
	Maitê Leite - Chief Operating Officer do segmento Corporate Banco Santander Brasil;
	Carlos Piazza - Darwinista Digital e Futurista;
	Paulo Alvarenga - CEO & Founder na Mastersoul;
	Dr. Guilherme Messas - Psiquiatra;
	Eduardo Carmello - CEO da Entheusiasmos Consultoria;
	Ricardo Costa - CEO Grupo Bernardo da Costa | Presidente da AEMinho e da Assembleia Geral da APSEI;
	Clara Cecchini - Learning Innovation, Mentoring & Writing;
	Jurgen Appelo – CEO of Happy Melly ;
	Malu Nachreiner - CEO da Bayer Brasil e Presidente do Negócio Agrícola da companhia no País.
	Scott Cawood - CEO WorldatWork;
Ana Lúcia Caltabiano - Executiva Sênior de Recursos Humanos e Conselheira de Administração;
Ruben Fernandes - CEO Base Metals & Strategy na Anglo American;
Sérgio Chaia - Coach e Mentor de CEOs e Empreendedores |Conselheiro de Administração;
	Carla Furtado - Professora e Diretora de Relações Institucionais no Instituto Feliciência;
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	Diana Bonar - Fundadora da PeaceFlow - Especialista em Estudos da Paz e Prevenção da Violência;

Fabio Barbosa - Membro do Conselho da Fundação das Nações Unidas;
	Marcus Vinícius Simões de Freire - Sócio Fundador da Play9 e NineBlocks;
	Danila Ferreira - Master Coach, Diretora de RH e de Public Affairs Communications na CAVIBEL (Coca-Cola);
	Ricardo Diniz - Vice-Presidente do Bank of America Brasil;
	Daniel Linhares - Diretor Executivo de Gente da Localiza Rent a Car;
	Rute Melo Araújo - Diretora de Gente, Inovação e Sustentabilidade na VLI Logística;
	Eduardo Zugaib - Palestrante, Escritor e Educador Corporativo;
	Daniela Pelosi - Aprendizagem Corporativa e Desenvolvimento de Líderes;
	Profº Celso Niskier – Fundador e reitor do Centro Universitário UniCarioca;
	Antonio Linhares – Global Compensation & Performance Manager na Vale;
	Professor Dr. José Vicente   –   Advogado,	Comentarista	e Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares;
	Danilo Garbazza – Head da Universidade Petrobras;
	Olavo Chiaradia – Gerente Remuneração e Benefícios na Duratex;
	Argentino Oliveira – CHRO na Suzano S.A;
	Amy Kates – Senior Managing Director Kates Kesler - Part of Accenture;
	Alexandre Uehara – Founder e Head Inovação da Innov8;
	Grazi Mendes – Head of Diversity, Equity & Inclusion na ThoughtWorks;
	Wanda Engel – Consultora Independente em Synergos Institute e PHD em Educação;
	Clarissa Sadock – CEO AES Brasil;
	Elbson Quadros – Vice-presidente, América Latina e Caribe, SITA;
	Fernanda Magalhães – Agile Expert na Knowledge21;
	Pedro Melo – Diretor geral do IBGC;





Brasil;
	 Luana Tavares– Diretora Executiva no CLP - Centro de Liderança Pública;
	Genesson Honorato – Gerente de Employer Branding e Diversidade na OLX


	Dr. Célio Pereira Oliveira Neto – Sócio Fundador Célio Neto Advogados;
	ndrea Iorio – Digital Transformation Speaker and Best-Selling Author;

Elatia Abate – Forbes Leading Female Futurist - Global Keynote Speaker.
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PAGAMENTO


O pagamento/empenho da inscrição deverá ser efetuado em nome de ABRH - Nacional Associação Brasileira de Recursos Humanos inscrita no CNPJ nº. 43.456.425/0001-12, estabelecida na Rua Gal. Jardim, nº 770, 7º andar - CJ 7D, bairro Higienópolis, São Paulo - SP, CEP: 01.223-010, devendo o pagamento ser efetuado através da seguinte conta: Banco Itaú (341), Ag.: 186 / CC: 55.018-2.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


O conteúdo programático segue Anexo.


INVESTIMENTO


Cinco mil, setecentos e trinta quatro reais por participante, valor no qual está incluído:


	03 dias de programação completa;
	Certificado de participação de 23 horas;
	Acesso livre à Feira da Expo;
	Almoço no segundo e terceiro dia a inscrição para o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2022.
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Código do APLIC – 379035-5 - SERVICO DE CAPACITACAO DE PESSOAL - CONGRESSO DE GESTAO DE PESSOAS

TABELA DOS VALORES A SEREM INVESTIDOS


Servidor
Inscrição
Passagem aérea
Diária
Karine Moraes Giacomeli de Lima
Matricula 8449,
Coordenadora de Recursos Humanos

R$ 5.734,00

CBA - São Paulo - CBA R$

R$
Matheus Henrique Freire de Amorim
Matricula 32.902
Gerente de Expediente de 1ª e 2ª Instância

R$ 5.734,00
CBA - São Paulo - CBA R$

R$
Margareth Auxiliadora de Oliveira Maciel Pinheiro
Matricula 5.099
Diretora do Departamento de Recursos Humanos.


R$ 5.734,00

CBA - São Paulo - CBA R$

R$
Luis Paulo Delorme



Matricula 32.533
Assessor Jurídico da Coordenadoria de
R$ 5.734,00
CBA - São Paulo - CBA
R$
Recursos Humanos.

R$


TOTAL GERAL

R$ 22.936,00 + Passagens aéreas + Diárias

PRAZO DE EXECUÇÃO


"48ª Edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2022, a ser realizado na cidade de São Paulo, nos dias 18,19 e 20 de abril de 2022, em São Paulo - SP.
Horário: Dia 18 e 19: 10h às 19h40 Dia 20: 10h às 17h20
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n – Km 1,5 – Vila Água Funda Cidade: São Paulo (SP).
Empresa contratada:	ABRH	- Nacional Associação Brasileira de Recursos Humanos inscrita no CNPJ nº. 43.456.425/0001-12.
Informações e inscrições: Taynara Aquino, telefone: (11) 3124-8850
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E-mail: taynara.aquino@abrhbrasil.org.br


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários para custear esta contratação correrão por conta de recursos provenientes do FUNAJURIS.

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO


A empresa deverá apresentar a seguinte documentação:


Habilitação jurídica – artigo 28 da Lei n.8.666/93:
Para empresário individual: registro comercial.
	Para sociedade por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na Junta Comercial e cópia do estatuto arquivado na Junta Comercial.
	Contrato social e última alteração contratual arquivados na Junta Comercial.
	Cópia do CPF e documento de identificação com foto recente do proprietário, diretores ou sócios.
	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Regularidade fiscal:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
	Certidão Negativa relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) Conjunta com a inscrição em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Conjunta com a inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dentro do prazo de validade;
	Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
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	Certidão Negativa de Débito Estadual (CND) específica para participar de licitações expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário, se assim o exigir;

g) Certidão negativa trabalhista CNDT.


Documentos referentes à qualificação econômica e financeira
Certidão de Falência, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante.


CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO


O curso será avaliado pelos servidores participantes, por meio de uma ficha de avaliação que a Escola dos Servidores do Poder Judiciário disponibilizará após o evento. O objeto da contratação será considerado executado depois de cumpridas as exigências especificadas pela empresa de acordo com a proposta encaminhada e depois de cumprido o conteúdo programático.
Se acaso for insatisfatória a avaliação feita pelos participantes, será lavrada notificação na qual constatarão as desconformidades, sendo fixada à contratada prazo para execução do objeto contratado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
Caso a execução do objeto contratado não ocorra nas datas avençadas e no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso e sujeita à aplicação das sanções estipuladas na Lei nº 8.666/93.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


Cumprir fielmente o cronograma apresentado na divulgação do curso/evento. 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.
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Apresentar juntamente com a nota fiscal os documentos comprobatórios de regularidade fiscal.
Realizar o congresso, conforme o conteúdo programático proposto, acompanhado de material didático.
Emitir certificado aos participantes, após atestada a presença e o aproveitamento mínimo necessário.
Realizar as atividades necessárias à execução do objeto deste contrato, observando a metodologia e o prazo previamente estabelecido. Arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias e previdenciárias incidentes, e com o custo do material didático necessário à fiel execução do objeto deste termo de referência.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE


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 do FUNAJURIS, com o devido ATESTOno verso da nota fiscal, após a realização do evento.
Fiscalizar a execução deste Contrato.
Enviar em tempo hábil a inscrição dos participantes.
Elaborar ficha de avaliação para fins de recebimento definitivo do objeto. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da
Lei 8.666/93.
Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.


SANÇÕES
Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.666/93, fica a CONTRATADA sujeita a
multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre a parcela efetivamente em atraso, por dia de atraso, na execução do presente Contrato, até o limite de 10% (dez por cento).
Em função da natureza da infração, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
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A penalidade de multa prevista no inciso II do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, será de 20% (vinte por cento) sobre a parcela efetivamente inadimplida.
Se o valor das multas previstas não for pago ou depositado, ele poderá ser descontado da garantia ou dos créditos que a CONTRATADA porventura possuir.
Caso não ocorra o pagamento e não seja possível efetuar o desconto da garantia ou do crédito, o valor será encaminhado para cobrança pela Procuradoria da Fazenda Estadual.
Dependendo da situação, poderá haver cumulação das multas previstas nos artigos 86 e 87, II, da Lei n. 8.666/93.

FISCALIZAÇÃO


A fiscalização da presente contratação será exercida pelo servidor Luis Paulo Delorme, matricula 32.533, e fiscal substituta, a servidora Margareth Auxiliadora de Oliveira Maciel Pinheiro.

CONCLUSÃO


Por todo o exposto, s.m.j., que a solicitação seja acolhida destacando-se que a contratação das vagas solicitadas para participação no referido evento poderá, com fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93, ser realizada por meio de inexigibilidade de licitação.



29 de março de 2022

(Assinado Digitalmente) Karine Moraes Giacomeli de Lima Coordenadora de Recursos Humanos

