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PROJETO BÁSICO
OBJETO
Aquisição de três vagas para participação de servidores do Poder Judiciário no Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, a ser realizado no formato online nos dias 15 e 16 de outubro de 2020, conforme descrição abaixo:

Item
Descrição
Carga Horária
01
Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça
8 horas
Tabela 1 – Demanda Total
SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO
O presente projeto visa possibilitar a aquisição de vagas para participação no Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça a ser realizada de forma online.
	Trata-se de um seminário e premiação voltada especificamente para a área de assessoria e comunicação, onde serão tratados temas de alta relevância para o planejamento das ações estratégicas da área de assessoria e comunicação do Poder Judiciário.
Este evento irá propiciar e aperfeiçoar os conhecimentos em assessoria e comunicação, com vistas a contribuir na melhor tomada de decisão em relação à escolha e a estratégia da contratação. 
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A justificativa para a participação dos servidores no seminário online é de fomentar discussões que traçam os rumos da comunicação pública no âmbito do Sistema de Justiça, estabelecendo assim, como um grande referencial de qualificação dos assessores e profissionais de comunicação do Poder Judiciário. Bem como, participarão do XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça apresentando os projetos executados na presente gestão, além de absolver expertise e novas tendências dos demais setores de justiça. 
	A justificativa se encontra alinhada com os objetivos estratégicos da instituição.
CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

	A solução escolhida visa otimizar e promover a aquisição de vagas no Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, cujas caraterísticas tratam de serviço  especializado, de natureza singular e notória especialização da contratada, uma vez que, se trata do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. 

4.2   Currículos dos palestrantes do Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça:  Ana Cristina Rosa - Ana Cristina Rosa é jornalista. Em trinta anos de carreira, atuou como repórter de política no jornal o Estado de São Paulo, editora-assistente na revista Época, repórter da Revista Elle. Especializou-se em Comunicação Pública. Recentemente atuou como Assessora-Chefe de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   
Eduardo Pugnali - Formado em Jornalismo e com MBA em Marketing pela FGV, atuou como repórter e editor das revistas Automóvel & Requinte e Automóvel 4x4, além trabalhos free lances para a revistas Carro e Quatro Rodas. Em comunicação corporativa, atuou como assessor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, da Grupo Bandeirantes de Rádio e TV e Sun Software. Foi sócio-diretor da Holofote Comunicação cuidando de clientes como Deca, Hotel Unique, Banco Rendimento, Manpower, Gyotoku, e mais 100 clientes. Em 2008, assumiu a coordenadoria de imprensa da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo. No Governo do Estado foi responsável pela estruturação da secretaria e pela inclusão dos órgãos do governo nas redes sociais, incluindo o Portal de Transparência. No final de 2011, assumiu a gerência de Inteligência de Mercado do Sebrae-SP, entidade do sistema S que ajuda micro e pequenos empreendedores. Nessa posição é responsável pelas áreas de comunicação, marketing, endomarketing, redes sociais, internet, eventos e pesquisas da entidade. Atualmente, é Secretário Executivo de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, cuidando do PR, publicidade e digital e também da estrutura administrativa do órgão. Especialista em licitações públicas para serviços de comunicação, foi responsável por contratações de agências de publicidade, assessoria de imprensa, vídeo, fotografia, entre outros serviços.  
Lincoln Macário - Lincoln Macário Maia é jornalista graduado pela Universidade de Brasília, onde também se especializou em Análise de Políticas Públicas. Mestre em Ciência Política pela Câmara dos Deputados. Preside a Associação Brasileira de Comunicação Pública (2016-2021). Presidiu o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF (2010-2013). É Servidor efetivo da Câmara dos Deputados atuando na TV Câmara e Rádio Câmara. Foi âncora e editor-chefe na TV Brasil (EBC) e Band Brasília e repórter setorista da Rádio CBN no Palácio do Planalto e Congresso Nacional.
Fonte: https://fncj.org.br/eventos/edicao-2020.html
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

	A escolha do fornecedor deve-se ao fato deste evento ser promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. 
	Os palestrantes convidados são reconhecidos entre as personalidades mais influentes nos setores de comunicação, inovações e tecnologia, bem como, são especialistas na matéria e expõem o assunto de forma clara e objetiva, aliando a teoria à prática, apresentando aos participantes os entendimentos atuais do mercado de comunicação corporativa e governamental.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO

	Os valores das inscrições para participação dos servidores no presente evento é de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).
 É importante ressaltar a economia que o evento online proporciona, uma vez que não há despesas com deslocamento e hospedagem.  E a participação neste evento com debates estimulados por palestrantes com ampla experiência, fomentam a circulação de expertises e conhecimento. E o preço praticado para participação neste evento na forma do grupo contemplado por um associado e demais não associado gera economicidade, demostrando assim, a razoabilidade e a vantajosidade do investimento.
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 o desempenho na área de comunicação.
ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CURSO

	O evento será realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2020, em plataforma digital. E o cronograma da programação é: 
	No primeiro dia do evento, 15 de outubro de 2020, serão ofertadas as seguintes palestras:  
14h - Abertura
Luciano Augusto
14h15 -  Aula Magna
Comunicação pública e democracia digital no pós-covid
Maria Helena Weber - Coordenadora do OBCOM (Observatório da Comunicação Pública)
15h30-18h - Apresentação de Cases
	No segundo dia evento, 16 de outubro de 2020, serão ofertadas as seguintes palestras: 

14h - Apresentação de Cases
15h30 - Painel  
A comunicação pública em 2020: lições e legado da pandemia
Eduardo Pugnali - Secretário Executivo de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo
Ana Cristina Rosa - Jornalista e Ex-Assessora Chefe de Comunicação do TSE
Lincoln Macário - Câmara dos Deputados / Presidente da ABCPública
16h45 - Encerramento
17h-18h - Entrega do Prêmio
CRONOGRAMA DO PROJETO

	O Seminário On-line de Comunicação & Justiça - Aprendizados da crise e boas práticas do Sistema de Justiça e XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, está previsto para os dias 15 e 16 de outubro de 2020, a será realizado em plataforma digital.
LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO

	Nos valores de investimento praticados pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça foram contemplados o local para a realização do evento e os recursos audiovisuais. 
O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça é responsável pelo controle de presença nas palestras.
MATERIAL TÉCNICO E DE APOIO

	Comporão o material técnico:
	Folder explicativo das palestras e da premiação que engloba o conteúdo da exposição do palestrante, de acordo com o programa disponibilizado no site do evento;
Disponibilização de Acesso web de material do evento.
DOS PREÇOS PROPOSTOS PELA CONTRATADA

	O preço do curso oferecido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça - FNCJ três patamares distintos, conforme tabela abaixo:
Pagamento até 21/08/2020
Preço pessoa física
Preço Jurídica/Empenho
Preço para o TJMT – Grupo com 3 pessoas: 1 filiado e 2 não filiados
Filiado
R$ 180,00
R$ 360,00
R$ 870,00
Não afilado
R$ 220,00
R$ 400,00
-
11.2 Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, o SISTEMA lhe enviará um e-mail de confirmação contendo os dados de acesso (login e senha) à Área do inscrito, onde será possível retificar seus dados pessoais se julgar necessário, se inscrever, enviar projetos, inserir seus comprovantes de pagamento, empenhos, verificar o status de sua inscrição e certificado posteriormente; O pagamento de Inscrição no evento, pode ser feito por meio de depósito bancário, nota de empenho, boleto ou cartão de crédito (via PagSeguro). É de extrema importância que o comprovante de pagamento ou a nota de empenho seja anexado(a) no sistema através da Área do inscrito, ou, ainda, encaminhando para os e-mails conbrascom@fncj.org.br com cópia para financeiro@fncj.org.br; As inscrições que não tiverem seus comprovantes de pagamento encaminhados como requerido até a data de vencimento informada, serão automaticamente canceladas; Após a postagem do comprovante, a situação da inscrição aparecerá como regularizada no prazo máximo de (5) cinco dias úteis. Você poderá acompanhar a confirmação de pagamento através da sua Área do inscrito; Uma vez paga a inscrição com os valores relativos a não filiado ao FNCJ, não será possível reverter o valor para filiado; Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a organização do Evento, através do telefone: (51) 4141 8082, ou pelo e-mail conbrascom@fncj.org.br.
11.3 Dados para emissão de Empenho: 
Razão Social: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA
CNPJ: 05.569.714/0001-39  Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Av. Conselheiro Carrão, n. 1862 – Sala 4 – Vila Carrão – São Paulo/SP – CEP 03402-001
DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A
BANCO: 756 – AGÊNCIA 4041-0 (digito verificador) – CONTA CORRENTE: 9459-5
CNPJ: 05.569.714/0001-39

11.3 RELAÇÃO DE SERVIDORES:

- Mariane Aparecida Leite de Oliveira Weissheimer - Matricula 13627 - celular 65
99973-1235 - Mariane.oliveira@tjmt.jus.br  (FILIADA AO FNCJ)

- Mariana Coelho Vianna Gomes – Mat. 28937 - celular 98421-5806 -
Mariana.vianna@tjmt.jus.br (NÃO FILIADA AO FNCJ)

- Vlademir Cargnelutti - Mat. 6670 - celular 65 99971-8346 
vlademir.gargnelutti@tjmt.jus.br (NÃO FILIADO AO FNCJ)

DOS PREÇOS PARA OS ÓRGÃOS CONTRATANTES

	O valor para os órgãos contratantes será variável de acordo com o número de vagas e os patamares de preços praticados.
Uma vez definido o número de vagas, de acordo com as confirmações de interesse do órgão, será verificado qual patamar de preço será o utilizado, e então dividido o valor total pelas vagas a serem efetivamente contratadas, redundando no preço correspondente a cada vaga, conforme visualizado no anexo I deste projeto básico.
Uma vez identificado o valor de cada vaga, o órgão poderá efetuar o empenho e pagamento das vagas por ele solicitadas, diretamente ao Fórum Nacional de Comunicação e Justiça - FNCJ.
HORÁRIO E LOCAL DOS CURSOS

	A carga horária do evento proposto será de 10 horas, sendo realizado em dois dias consecutivos, nos seguintes horários: 
	Primeiro dia – das 14h às 18h. 
Segundo dia – das 14h às 18h. 
	O curso deverá ser realizado de forma online em plataforma digital.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

	Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
	Fornecer o curso por meio de profissionais especialistas em comunicação; 
	Responsabilizar-se pelo recebimento das notas de empenho e faturamento individualizado para os diversos órgãos participantes;
	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;
	Utilizar os palestrantes indicados no programa do evento habilitados para ministrar o treinamento, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
	Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dos serviços;
	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
	Apresentar a documentação de habilitação solicitada para aquisição de vaga; 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente projeto básico.
	Fiscalizar a execução.
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/Nota de empenho, 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.
DA EVENTUAL RESCISÃO

	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

	A fiscal do contrato/Nota de empenho será a servidora Mariana Coelho Vianna Gomes, matrícula 28937 e a fiscal substituta a servidora Mariane Aparecida Leite de Oliveira Weissheimer, matrícula 13627.
DO FORO

	Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Mato Grosso - Justiça Estadual, 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

	Aplica-se à presente inexigibilidade a Lei de Licitações, a Lei de Processo Administrativo e o Código de Defesa do Consumidor.
	Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas pelas partes envolvidas, preferencialmente antes do início do evento.
CÓDIGO DO APLIC: 234752-0.

Cuiabá, 05 de agosto de 2020.


Mariane de Oliveira Weissheimer
Coordenadora de Comunicação Social
mariane.oliveira@tjmt.jus.br


