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Projeto Básico N. 01/2021 - DSA


	OBJETO



1.1.	Definição

  Participação na Conferência “Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil” de servidores do Departamento de Sistemas e Aplicações – DSA da  Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.


1.2.	Descrição/especificação e quantidade:

“Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil”

Esta conferência tratará sobre temas de ímpar relevância para a tecnologia da informação, tais como: modelo ágil para criação e desenvolvimento de negócios de inovação, agilidade operacional, agilidade estratégica, agilidade e sistemas legados, propriedade coletiva, fluxo de desenvolvimento de produtos, balanceamento de capacidade x demanda, entre outros.

A aceleração dos negócios digitais está impulsionando o investimento em novas arquiteturas e criando novos desafios de gerenciamento de identidade e acesso. Cada organização agora está focada no impulso para a transformação digital e na necessidade de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas, organizacionais e sociais.

Quanto a essa conferência, vale ressaltar a recomendação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ referente à necessidade de treinamento dos servidores, constante do relatório de Inspeção, conforme o Processo n. 0005531-89.2020.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“7) Promover o treinamento dos servidores para a utilização da ferramenta Bussines Inteligence – BI com objetivo de melhoria do desempenho e da produtividade das unidades”.


Participantes da Conferência “Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil”: 

- Adriano Christyan Rezende Guimarães – matrícula 3530 – Gerente da Gerência do Portal do Poder Judiciário da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI comissionado;
- Danilo Pereira da Silva– matrícula 5545 – Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações – DSA - Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, efetivo;
- Eudes Taylor de Mattos Junior – matrícula 26179 – Gerente de Sistemas Administrativos - Gerência de Sistemas Administrativos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, comissionado;
- Michelle Regina de Souza Ocampos – matrícula 7678 – Chefe de Divisão do Departamento de Suporte e Informação – DSI da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, efetiva;
- Pablo Marquesi – matrícula 25787 – Chefe de Divisão – Divisão de Sistemas de Recursos Humanos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, comissionado;
- Renato Antônio Nasser Paquer – matrícula 43092 – Gerente Sênior de Projetos de TI - Gerência de Projetos de Tecnologia (LAN) da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, comissionado;
- Thiago de Souza Amadeo – matrícula 37131- Gerente – Gerência de Banco de Dados da 2ª Instância da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI, comissionado.














ESPECIFICAÇÕES


ITEM


DESCRIÇÃO


QTDE

VALOR UNITÁRIO
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VAGAS CUSTEADAS
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R$ 230,00

R$ 11610,00


















































R$ 1610,00
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Insta salientar, a importância da participação dos servidores comissionados nesta Conferência, uma vez que a maior parte dos gerentes de TI do Departamento de Sistemas e Aplicações – DSA são comissionados. Importante destacar que os temas que serão ministrados estão relacionados de forma ímpar com suas atribuições e com a rotina de trabalho desenvolvida pelo referido setor.



2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO


2.1	Justificativa e objetivo da contratação


A justificativa para a contratação que ora se pretende se baseia no art. 15, parágrafo único, da Resolução nº 211/2015-CNJ, o qual determina capacitação contínua e alinhamento de competências gerenciais e técnicas dos servidores lotados na área de TIC às melhores práticas de governança de gestão e de atualização tecnológica.

Nessa linha de raciocínio, é certo que a solicitação se alinha com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2021 a 2022.

Se alinha, também, com o Plano de Capacitação Bienal Institucional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 2021-2022.


Este evento - “Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil” 
em específico, trará muito ganho para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, consequentemente, para o Poder Judiciário de Mato Grosso como um todo, já que tratará de tendências e temas de extrema relevância para o desempenho das atividades rotineiras do expediente forense, tais como: modelo ágil para criação e desenvolvimento de negócios de inovação, agilidade operacional, agilidade estratégica, agilidade e sistemas legados, propriedade coletiva, fluxo de desenvolvimento de produtos, balanceamento de capacidade x demanda, entre outros.

Empresas e Órgãos Públicos que conseguem se manter atualizados têm obtido êxito em seus processos de contratação e, para tanto, a infraestrutura de TI ideal tem que ser sólida e estar preparada para atender as demandas de mercado, bem como acompanhar as tendências.


2.2	Justificativa do Preço


Na presente contratação, os preços são por vaga, no valor unitário de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), para este ano de 2021, conforme proposta anexa. 

No total, 07 (sete) vagas para o “Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil”  no valor de R$ 1610,00 (mil seiscentos e dez reais).

Notória a vantajosidade e a razoabilidade desta contratação para este e. Tribunal, haja vista que o preço médio de cada vaga aplicado para eventos desta magnitude de costume é mais elevado.

Se destaca, também, o cumprimento do princípio constitucional da administração pública denominado eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988: 


“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:...”.



Este princípio consiste na realização das atividades de maneira eficiente, com o menor gasto financeiro possível e manutenção da qualidade exigida. A eficiência pode-se dizer, decorre da relação entre meios e fins e a racionalização da atividade proposta.

Além disso, é importante registrar que o Tribunal de Justiça não teria condições de, isoladamente, contratar um evento com a participação de tantos conferencistas e palestras de nível internacional, mas apenas adquirir vagas em cursos abertos.

Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a Administração, considerando a criação da oportunidade de capacitação, desenvolvimento intelectual acerca de temas utilizados nas rotinas de trabalho do Poder Judiciário, oportunidade de debates com funcionários de órgãos públicos de outros estados e com palestrantes e conferencistas de extremo conhecimento técnico. 

2.3	Etapas de Execução do Curso


Conforme folders constante do Anexo C.


2.4	Logística e Organização do Curso

Nos valores de investimento praticados pela Agile Alliance Brazil foram contemplados: 05 (cinco) dias de conferência que será transmitida virtualmente pelo “centro de convenções”. Cada participante acessará ao link que será encaminhado via e-mail cadastrado na véspera da realização do evento.

A empresa Agile Alliance Brazil é responsável pelo controle de participação nas palestras.

2.5	Material Técnico 


Comporão o material técnico:
	Arquivos disponibilizados pelos palestrantes

As palestras serão gravadas e disponibilizadas posteriormente ao evento

2.6	Dos preços propostos pela Contratada


O Tribunal de Justiça de Mato Grosso será representado nas Conferências por 07 (sete) participantes.
Assim, a aquisição será de 07 (sete) vagas, com dispêndio para este Poder do valor individual de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), e valor total de R$ R$ 1610,00 (mil seiscentos e dez reais).

3.	CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO



Deverão ser atendidas as condições de habilitação (jurídica, fiscal, técnica e econômica financeira – artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei 8666/93, bem como inciso XIII, do art. 4, da Lei 10.520/02) previstas no edital padrão do PJMT, aprovado pela Assessoria Técnico Jurídica de Licitação da Presidência.


3.1. Habilitação jurídica:

Conforme o art. 28 da Lei 8666/93, a empresa Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
	Documento de identificação do proprietário/sócios; 

Registro comercial (empresário individual);
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição e seus administradores.


3.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
	Prova da inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
	Prova da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
	Prova de regularidade relativa à Seguridade social e ao FGTS,


	Prova de Existência de débitos inadimplidos perante a apresentação de Certidão Negativa



3.3. Qualificação Econômico-Financeira:


Os documentos que deverão ser apresentados no que tange à qualificação econômico-financeira são:
	Certidão de falência e concordata, emitida pelo distribuidor da sede da empresa;


3.4. Qualificações diversas:

a) Certidão de nepotismo; 
	Declaração que a empresa não emprega menor. 



3.5- Capacitação Técnica:

Em relação aos documentos referentes à capacitação técnica, deverão ser apresentados:
	Atestado comprovando que já ministrou cursos em órgãos públicos,

Currículo dos instrutores;
	Diploma dos instrutores. 

	CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO/FISCAL DO CONTRATO





As conferências serão avaliadas pelos participantes, por meio de uma Ficha de Avaliação que a Coordenadoria da Escola dos Servidores disponibilizará após o evento. Será considerado serviço executado depois de cumprido o conteúdo programático especificado pela empresa, de acordo com o divulgado no site.
Caso insatisfatório a avaliação pelos participantes, será lavrada notificação, na qual constatarão as desconformidades, sendo fixada à Contratada prazo para execução do serviço rejeitado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
O Fiscal do Contrato será o servidor Danilo Pereira da Silva, matrícula 5545, e a Fiscal Substituta será a servidora Michelle Regina de Souza Ocampos, matrícula 7678.



LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS/CURSOS 




“Ágile Brazil – Da comunidade ágil para a comunidade ágil” 
Local: O evento será ministrado de forma virtual por meio do portal do evento – “centro de convenções” e por meio de um link de acesso que será encaminhado na véspera do evento, via e-mail para cada participante. 

Data: 05 a 09 de outubro de 2021.




OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente projeto básico.
Fiscalizar a execução deste Projeto Básico.
Efetivar, em tempo hábil, a inscrição dos participantes.
Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I, do artigo 79, da Lei 8.666/93.
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.




OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


Cumprir fielmente o cronograma apresentado na divulgação do curso/evento.
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 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.
Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal.
Ministrar as Conferências, conforme o conteúdo programático da proposta. 
Emitir certificado aos participantes, após atestada a participação e o aproveitamento mínimo necessário.
Realizar as atividades necessárias à execução do objeto.
Contratar sob a sua exclusiva responsabilidade, os professores, e palestrantes convidados, (indicados na proposta e nos folders dos eventos, conforme Anexos B, D e E), arcando com o ônus de todas as obrigações tributárias e previdenciárias incidentes, bem como de material didático necessário à fiel execução do objeto deste instrumento.
Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes.

DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS/EMISSÃO DE PASSAGENS



Salienta-se que a referida Conferência será realizada de forma virtual, haja vista a situação da Pandemia da Covid-19. Desta feita, o pagamento de diárias e emissão de passagens não serão necessários, uma vez que os participantes acompanharão o evento de forma virtual.














	
 9. DO PAGAMENTO



O pagamento será realizado após a ocorrência do evento, em parcela única, em até 30 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação da contratada e das certidões, conforme exigências do fisco – cabendo ao fiscal atestá-la.
É vedada a antecipação de pagamento, nos termos do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986. Para a efetivação do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos:
A Contratada deve encaminhar documento de cobrança de maneira virtual no e-mail do Fiscal Danilo Pereira da Silva – danilo.silva@tjmt.jus.br e no e-mail do Fiscal técnico Substituto - Michelle Regina de Souza Ocampos -  michelle.ocampos@tjmt.jus.br.  no prazo de 30 (trinta) dias uteis anteriores ao seu vencimento, em atendimento à Portaria 1021/2019 TJMT.
Se durante a análise da documentação apresentada juntamente com a Nota Fiscal, o Fiscal verificar a falta de documento ou a necessidade de algum esclarecimento por parte da CONTRATADA, notificará para que corrija a pendência ou preste o devido esclarecimento, no prazo de 48hrs;
A partir da notificação, o prazo para pagamento será suspenso até que a CONTRATADA diligencie para solução da pendência;
Caso a Contratada não faça as correções apontadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incidirá nas sanções previstas legalmente.
A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo aqui fixado os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
A nota fiscal deverá ser apresentada via e-mail, para que possa ser atestada e encaminhada para pagamento, devendo conter as seguintes especificações:
	A data de emissão da nota fiscal;

Número do Empenho;
Discriminação dos serviços, produtos;
O valor unitário e total, de acordo com a proposta apresentada;
O número da conta bancária da empresa, nome do banco e respectiva agência, para recebimento dos créditos.

O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta de preços e na nota de empenho.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
A Contratada, ao emitir seu documento fiscal, deverá apor corretamente os dados deste TJMT.
  A  Razão  Social  do  PJMT  na  nota  fiscal  e/ou  fatura  deverá ser: FUNDO  DE  APOIO  AO  JUDICIÁRIO  FUNAJURIS. O Fornecedor emitirá faturamento por meio do CNPJ nº 01.872.837/0001-93. 
Os valores dos tributos incidentes sobre o serviço ora contratado deverão ser destacados na respectiva nota fiscal e/ou fatura, sempre que a legislação tributária o permitir, sendo certo que, no preço ajustado, já estarão inclusos os valores dos referidos tributos.
O TJMT só autorizará a realização dos pagamentos se houver, por parte do fiscal, o necessário ATESTO comprovando que o serviço entregue atende às especificações técnicas e exigências descritas neste Projeto Básico.
As empresas, inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverão anexar à sua nota fiscal, uma via original, em papel timbrado, uma Declaração identificando a condição jurídica e fiscal de sua empresa, em cumprimento à nossa Norma Interna de Tratamento dos Documentos Geradores de Despesas, caso contrário, serão aplicadas as disposições legais vigentes (IN SRF/MF 1.234/2012, de 11/01/2012).
Antes de qualquer pagamento será realizada a consulta e o exame dos documentos, a fim de se comprovar a regularidade do cadastramento no SICAF e a validade das condições de habilitação da CONTRATADA;
A CONTRATADA fica ciente da condição de que o PJMT, em atendimento às disposições do Art. 34 da Lei 10.833 de 29/12/2003 e Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012 de 11/01/2012, poderá haver retenção na fonte, nos pagamentos efetuados, dos seguintes impostos e contribuições:
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e
Programa de Integração Social - PIS/PASEP.
A retenção poderá ser efetuada aplicando-se a alíquota prevista no Anexo I da IN 1.234/2012, de 11/01/2012.  Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não o caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a que deu causa.
Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o Contratado, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O recurso orçamentário para custear esta contratação ocorrerá por conta do FUNAJURIS.
PAOE: 4072 – Capacitação Permanente de Servidores da 2ª Instância.
Classificação: 3.3.90.39 – Contratação de Pessoa Jurídica.
Unidade Orçamentária: UO- 03.601 - Fonte: 240. - UG 0002 - 2º Grau
As capacitações ocorrerão para servidores da 2 ª instância.




11. SANÇÕES E PENALIDADES


Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações 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, sendo que, para fixação das penalidades, serão observados os seguintes critérios:
	Advertência por escrito;

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 da avença;
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.
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.


12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL


Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988;
Lei 8.666/1993;
Lei 10.520/02;
Lei 10.833/03;
Decreto nº 5.450/05
Decreto nº 93.872/86
IN SRF/MF 1.234/12
Plano de Capacitação Bienal Institucional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 2021-2022.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2021 a 2022.
Provimento n. 14/2014/CM – TJMT.















13. APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO








Danilo Pereira da Silva

Michelle Regina de Souza Ocampos
                  Fiscal Técnico

Fiscal Técnico Substituto




Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
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