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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


CURSOS NA MODALIDADE: ENSINO A DISTÂNCIA
Curso a ser desenvolvido por especialista 
PÚBLICO ALVO

Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso 
JUSTIFICATIVA

A Escola dos Servidores passou por uma  consultoria contratada pelo Tribunal de Justiça para atender as necessidades da Coordenadoria de Recursos Humanos visando elaboração da Política de Competência,  Avaliação de Desempenho resultando na construção da Política e Matriz de Capacitação de responsabilidade da escola.
No relatório da mencionada consultoria (Relatório de trabalho – Projeto avaliação de desempenho por competência – Keyassociados – anexo) foi observado que a escola conta com cursos a distância, na plataforma Moodle, entretanto “com baixa representatividade e volume de temas e cursos” (doc. Cit. P. 2).

Ainda, o citado documento assim aponta: 
“a próxima etapa para a construção da matriz deve envolver programas na modalidade EAD (educação à distância) e a análise, neste primeiro momento, dos Gap’s das competências da instituição”(doc. Cit. P. 3).
(...)
“Educação a distância como meio de aumentar a velocidade de aprendizagem do corpo de gestão e operacional da empresa, fazendo com que o tempo de aplicação do conhecimento, que se inicia com a absorção e termina com a aplicação no negócio, seja reduzido significativamente. (Silva, M. Educação on-line: teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São Paulo:Edições Loyola, 2003, in doc. cit. P.3)

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 da Administração.

Também faz parte da competência estratégica, elencada no Indicador n. 30 do Conselho Nacional de Justiça, bem como atende o correto direcionamento dos investimentos, conforme previsão no Plano de Capacitação biênio 2019/2020, item n. 1 (andamento n. 2), que cuja meta é atender 100% do Plano Nacional de Capacitação.

Esses cursos, que serão adquiridos, customizados para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, trarão melhorias à prestação jurisdicional do Judiciário, principalmente aquelas apontadas nas Avaliações de Desempenho realizadas pela Coordenadoria de Recursos Humanos (Gap’s), bem como determinado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, na decisão exarada em 24-10-2019 no Diversos 22/2019 (CIA. 0065796-91.2019.811.0000).
Destacamos, também, a sua importância, uma vez que atende 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, in verbis: 

(...)
“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;”......

O investimento em cursos na modalidade de Ensino a Distância possibilita capacitar uma grande quantidade de servidores, democratizando o ensino, propiciando aos servidores lotados em Comarcas longínquas a capacitação com qualidade.


JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DA EMPRESA e INSTRUTOR:
A Empresa que temos a pretensão de contratar, já firmou contrato com o Poder Judiciário, com a entrega de 07 (sete) cursos na modalidade de Ensino a Distância – EaD, conforme Cia n. 0100914-02.2017, contrato n. 87/2017 vencido e arquivado, o que atesta a sua confiabilidade.

A escolha da empresa, EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 22.787.680/0001-78,   para atender a necessidade da Escola dos Servidores, em   cumprir a Matriz de Capacitação e apontamentos realizados pela Consultoria, se deu em razão da sua larga experiência, em desenvolver diversos cursos na modalidade EAD.

O especialista qualificado com Capacidade Técnica e currículo apresentado é o Sr. Robson Santos da Silva, o qual demonstra experiência e confiabilidade e representa a empresa contratada.


CURSO
Quantidade hora-aula por turma
Fluxo Criminal -  Gabinetes – Assessores e Magistrados
8 horas-aula
Fluxo Infância – Gabinetes Assessores e Magistrados
8 horas-aula
Fluxo Criminal   – Secretarias
12 horas-aula
Fluxo Infância – Secretarias
12 horas-aula
Fluxo Criminal – Distribuidores e Central de Arrecadação e Arquivamento
4 horas-aula


Esses cursos, necessários para a capacitação dos servidores do Poder Judiciário na modalidade de Ensino a Distância – EaD, irão atingir usuários destinados à tramitação processual (Secretarias criminais, gabinetes e dos juizados da infância e adolescência):

1. PJe _ Fluxo Criminal  - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que tenham a competência criminal. 
Carga horária: 8 horas.
2. PJe - Fluxo Infância - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que detenham a competência do juízo da infância
Carga horária: 8 horas.
3. PJe - Fluxo Criminal - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência do juízo criminal. 
Carga horária: 12 horas.
4. PJe - Fluxo Infância - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência no juízo da infância.
Carga horária: 12 horas.
5. PJe - Distribuidores e Central de Arrecadação e Arquivamento - Destinado aos Distribuidores e servidores da CAA.
Carga horária: 4 horas.

A empresa apresentou os documentos exigidos pela legislação, incisos III e IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93 e o preço proposto já com desconto, é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Média de R$ 3.400,00 por curso.
Da análise das Notas de Empenho de cursos realizados com entes Públicos, percebe-se que o valor proposto encontra-se dentro dos parâmetros de mercado praticados desde 2014. Portanto, existem comprovações de preço de mercado praticado conforme as especificações da IN n.05/2014-MPOG e, ainda, de anos anteriores.

A Nota fiscal apresentada foi:
. NF – 00000024 – Valor R$ 22.768,00 (Desenvolver 02 capacitações em EAD) – média de R$ 11.384,00 por curso;
. NE – 2017NE000158 – Valor R$21.487,00 (um curso);
. NE 2017NE001129 – Valor R$ 37.867,00 (01 curso);

Foram solicitadas 3 Notas de Empenho emitidas com até 180 dias, da autuação deste projeto, conforme reza a Instrução Normativa 05/2014-MPOG, para atender a exigência da Assessoria Técnica Jurídica de Licitação da Presidência. A empresa apresentou as Notas, porém as datas de registros das NE superam o tempo exigido pela mencionada instrução, motivo pelo qual pedimos a ponderação da ATJL, uma vez que a contratada não dispõe de Notas de Empenho recentes, mas nos transmite confiabilidade, em razão de ter firmado contrato com o Poder Judiciário de Mato Grosso em anos anteriores. 

OBJETIVO

Adquirir cursos na modalidade Ensino a Distância, visando capacitar uma grande quantidade de Servidores do Poder Judiciário, com base nos GAP’s apontados pela última Avaliação de Desempenho realizada. 

CARACTERÍSTICAS DA INEXIGIBILIDADE

O curso projetado será viabilizado 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 contratação envolve situações semelhantes ao acima exposto e que, o curso em questão não é padronizado, comum ou básico. 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 do designer instrucional 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 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, 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. 
DESENVOLVIMENTO E ESPECIFICAÇÕES
VO
Trata-se de projeto para a produção de curso de Ensino a Distância – EaD, Processo Judicial Eletrônico – PJE, na modalidade Criminal que será ofertado pela empresa EADAMAZON CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 22.787.680/0001-78, situada na estrada Intendente Magalhães, 73, casa 04 – apartamento 201, Madureira – RJ – CEP: 21.341-331 

A ideia tem por finalidade a capacitação dos servidores do Poder Judiciário na modalidade de Ensino a Distância:

1. PJe _ Fluxo Criminal  - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que tenham a competência criminal - Carga horária: 8 horas.
2. PJe - Fluxo Infância - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que detenham a competência do juízo da infância - Carga horária: 8 horas.
3. PJe - Fluxo Criminal - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência do juízo criminal - Carga horária: 12 horas.
4. PJe - Fluxo Infância - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência no juízo da infância - Carga horária: 12 horas.
5. PJe - Distribuidores e Central de Arrecadação e Arquivamento - Destinado aos Distribuidores e servidores da CAA - Carga horária: 4 horas.

O conteúdo (autoria) será da servidora efetiva, Milena Valle Rodrigues – Gerente de Apoio – DAPI/CGJ e o design instrucional será desenvolvido pela Empresa Contratada. O serviço de design instrucional deverá incluir a definição do curso, o design pedagógico, o planejamento, desenvolvimento e execução dos módulos e/ou unidades dos cursos, incluindo a transposição dos conteúdos para o ambiente virtual de aprendizagem Moodle da Escola dos Servidores. Deve-se ainda considerar os seguintes aspectos: 

A - o conteúdo deverá possuir alto nível técnico e ser adequado à atividade fim dos servidores. Poderão ser utilizadas diversas formas de disponibilização de materiais nos atuais modelos pedagógicos de educação a distância, tais como html5, jogos, vídeos, arquivos de som, imagens e outros julgados importantes para a plena compreensão dos conteúdos. 

B - as ementas dos cursos serão fornecidas a empresa contratada na assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho.

C - os cursos têm que possuir formatação técnica e tecnológica para instalação em ambiente de aprendizagem Moodle (versão 3.1). 

D - Os cursos deverão ser elaborados utilizando o padrão SCORM 1.2 (Sharable Content Object Reference Model) e disponibilizados em formato HTML5, visando a plena compatibilidade para uso diferentes navegadores. Assim, devem ser compatíveis com os browsers: Mozila Firefox, Internet Explorer e Google Crome e ser executado nos sistemas operacionais Windows e Linux. O conteúdo utilizado deve ter portabilidade, sem a necessidade de aquisição de softwares para sua utilização. 

E - Para a realização dos serviços que compõem o OBJETO deste projeto, será permitida a subcontratação, por parte do Contratado, dos seguintes profissionais: Webdesigners; Profissionais de design instrucional; Programadores; Revisores e Ilustradores.



ETAPAS DA PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CURSOS:
O serviço deverá ser executado nas seguintes etapas:
1. Design instrucional:
1.1 Produção do conteúdo e construção do storyboard do curso (roteiro);
1.2 Elaboração de animações e simulações;
1.3 Revisão gramatical do curso; e
1.4 Encaminhamento do storyboard para o EAD/Escola dos Servidores para realização da primeira validação do curso.
2 Desenvolvimento:
2.1 Desenvolvimento das telas com respectivas animações e simulações. 
2.2 Validação e verificação das funcionalidades do curso. 
3 Validação:
3.1 Instalação do curso no ambiente Moodle do TJMT;
3.2 Verificação das funcionalidades de todo o curso com aplicação de testes de qualidade;
3.3 Verificação e adequação dos conteúdos do curso de acordo com a Validação do EAD/Escolas dos Servidores.

4 Implantação:
4.1 Entrega dos códigos-fontes e documentação relativa ao curso;
5 RESULTADOS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES:
Deverão ser entregues:
5.1 Entrega dos códigos-fontes e documentação relativa ao curso; 
5.2 Exercícios de avaliação do curso; 
5.3 Arquivo em formato final Html5.

6 LOCAL DE ENTREGA DOS CURSOS: Gestão de Ensino a Distância da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, inserindo-os no AVA/PJMT com endereço: http://escolavirtual.tjmt.jus.br.

CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO/ACEITE DOS CURSOS:
A contratada terá que produzir e desenvolver 05 (cinco) cursos na modalidade de Ensino a Distância – EaD para perfis de usuários destinados à tramitação processual (criminal e do juizado da infância e adolescência), com as seguintes modalidades:
1. PJe _ Fluxo Criminal  - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que tenham a competência criminal - Carga horária: 8 horas.
2. PJe - Fluxo Infância - Gabinetes - Destinado ao público de assessores e magistrados que atuam nas varas que detenham a competência do juízo da infância - Carga horária: 8 horas.
3. PJe - Fluxo Criminal - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência do juízo criminal - Carga horária: 12 horas.
4. PJe - Fluxo Infância - Secretaria - Destinado às secretarias que tramitam processos de competência no juízo da infância - Carga horária: 12 horas.
5. PJe - Distribuidores e Central de Arrecadação e Arquivamento - Destinado aos Distribuidores e servidores da CAA - Carga horária: 4 horas.

Recebimento provisório – na entrega do curso, a Gestão de Ensino a Distância procederá a análise da capacitação  entregue pelo prazo de 30 dias, juntamente com o conteudista, verificando suas conformidades com as especificações do Edital e o ambiente Ava/Moodle. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
Recebimento definitivo – o recebimento definitivo do curso ocorrerá em até 10 dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota fiscal, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique imperfeições.
CONDIÇÕES DE GARANTIA

Após a entrega do curso a ser desenvolvido pela empresa contratada, caso necessário e solicitado pela Escola dos Servidores, a empresa deverá realizar manutenção evolutiva dos cursos, sem o recebimento de remuneração extra, durante 01 (um) ano conforme condição a ser estabelecida em contrato. Desta forma, o valor da proposta deverá contemplar esta possibilidade que inclui: mudança de escopo (aumento, diminuição, alterações de conteúdo ou organização) e necessidade de atualização técnica em virtude de mudança de versão do ambiente virtual de aprendizagem.  
Importante esclarecer que, uma vez adquiridos os cursos, objeto deste projeto, a Gestão de EAD providenciará outros projetos necessários para formação e desenvolvimento das turmas e inscrição dos servidores participantes dos cursos adquiridos. 

Portanto, a quantidade de servidores que serão capacitados por cursos, datas, carga horária, monitoria etc., não fazem parte do escopo deste projeto e serão objeto de um projeto específico visando a formação das turmas para os cursos que foram adquiridos com base nesta contratação.

EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS: 

Empresa Especializada em criação de cursos voltados para Ensino a Distância.
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.
FISCAL DO CONTRATO:

O Fiscal deste contrato será o servidor Paulo Renato Leventi Travassos – Gestor Administrativo 1, matrícula 5822, e Fiscal Substituto, a servidora Eliane Marta Ghisi Maruri, matrícula 33169 – Gestor Administrativo 3, ambos lotados na Gestão de Ensino a Distância da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de MT.

MODO DE RECEBIMENTO E ACEITE:

Será considerado serviço executado depois de cumpridas as especificidades descritas acima, cujo recebimento ocorrerá até 30 dias da sua execução.
A execução do serviço deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogados por mais 30 (trinta) dias se autorizado pelo Gestor EaD, da Escola dos Servidores do PJMT.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

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;
A empresa contratada deverá estar em situação de regularidade fiscal devidamente comprovada.
OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL:

Receber os cursos contratados;
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.
PENALIDADES:

De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa contratada que descumprir as condições do Contrato poderá a administração, garantida a prévia defesa, aplicar as penalidades administrativas previstas nos aludidos artigos supramencionados. Além das penalidades de multas, outras penalidades administrativas poderão ser aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos I, III, e IV, da Lei n. 8666/93.
A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados neste contrato, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como àquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
b) Multa moratória de até 0,5 (por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total da contratação, até o limite de 10%.
c) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato em casos de descumprimentos parciais das obrigações assumidas e de até 20 % (por cento) sobe o valor total do contrato no caso de descumprimento total, podendo ser cumulada com a multa moratória.
d) Suspensão de licitação e impedimento de contratar com o TJMT, pelo prazo de até dois anos.
e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir à Administração pelos prejuízos causados.
f) As sanções previstas nesta cláusula são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente no caso das multas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
g) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 8.666/1993.
h) a autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.
i) As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, caso não existentes devem ser recolhidos pela contratada em favor do TJMT.
j) As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
K) 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.
l) 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,
Caso o não cumprimento ocorra por comprovados motivos de força maior como casos de calamidade pública, acidentes pessoais ou doença, a contratada não incorrerá na multa prevista acima.
ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO:

Curso
Valor
VALOR com desconto
Desenvolvimento de 05 cursos na Modalidade a Distância
R$ 17.400,00
R$ 17.000,00
MODO DE PAGAMENTO:

			O pagamento será em parcela única após a entrega do material objeto deste contrato.
A contratada encaminhará a Nota Fiscal para o Departamento Administrativo e Financeiro da Escola dos Servidores, 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.
APLIC: 36263
Cuiabá, 10 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

