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PROJETO BÁSICO
OBJETO

Aquisição de 10 (dez) vagas para participação de servidores do Poder Judiciário no Curso de "AUDITORIA BASEADA EM RISCOS", a ser realizado na modalidade online pela plataforma ZOOM nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro de 2020, no horário das 08:00 às 12:00h (horário de Brasília) conforme descrição abaixo.

Item
Descrição
Carga Horária
01

Auditoria Baseada em Riscos.

20horas



Esta contratação está sendo solicitada pela Coordenadoria de Controle Interno, Simone Borges da Silva, CPF nº 429.911.531-72, responsável pela elaboração deste Projeto Básico. 
Email: controle.interno@tjtmt.jus.br e simone.silva@tjmt.jus.br. Telefone: 65-3617-3810/3804.
SUMÁRIO E ROTEIRO DO PROJETO

O presente projeto visa a aquisição de vagas para participação no Curso de Auditoria Baseada em Riscos a ser realizado na modalidade online via plataforma ZOOM.

Trata-se de um Curso voltado especificamente para a área de Auditoria, onde serão tratados temas de alta relevância para a Unidade de Controle Interno.

O referido curso irá aprimorar a competência dos auditores do setor público para utilizarem a abordagem baseada em risco nos procedimentos de auditoria, realçando a relevância desta prática gerencial moderna como fundamental para a melhoria do desempenho da Administração Pública e para a boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. 
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de vagas no referido curso para os seguintes servidores lotados da Coordenadoria de Controle Interno: Simone Borges da Silva - matrícula 4053, Alan Dellon Nery Souza – matrícula 34.416, Ana Cláudia Infantino Maciel, matrícula 3965, Carmen Vivian Jabra A. Pinto Costa Salla – matrícula 6524, Ceila Monica Silva F. A. de Moura – matrícula 2273, Leonardo César Leventi Travassos – matrícula 6800, Luciana Cristina Mendes Sousa Pinto - matrícula 5733, Márcia Regina da Silva Santos – matrícula 751, Sérgio Nita – matrícula 6139 e Suzan Mirian dos Santos Galvão, matrícula 4043, se faz necessária por ser o instrumento primordial de trabalho da Coordenadoria de Controle Interno para o cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna-2019, bem como elaboração do Plano de Auditoria para o ano de 2020, baseada em riscos, nos moldes estabelecidos pelas Resoluções nº 308/2020 e nº 309/2020 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

O curso proporcionará aos participantes competências e habilidades para planejar uma auditoria utilizando a abordagem baseada em riscos para definir o escopo, natureza, época e extensão dos procedimentos, segundo os padrões de auditoria reconhecidos internacionalmente, bem como utilizar as normas internacionais e discutir as melhores práticas profissionais para a execução das etapas do trabalho e comunicação dos resultados às partes interessadas do setor público.

A justificativa se encontra alinhada com os objetivos estratégicos da instituição, bem como às diretrizes e metas estabelecidas pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça.
CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

	
4.1. A indicação do referido curso atende ao requisito da inexigibilidade de licitação, considerando que os profissionais instrutores do curso em questão são considerados notoriamente especializados, em face de sua formação técnica, experiência profissional e capacidade intelectual no campo de sua especialidade. 

4.2. O corpo técnico é formado, eminentemente, por instrutores com experiências profissionais concretas em Auditoria Baseada em Riscos, especialistas em gestão de riscos e controles internos, Auditores do TCU-Tribunal de Contas da União e da CGU Controladoria-Geral da União (CGU), o que lhes permite falar com propriedade sobre os respectivos temas e atender aos diversos questionamentos formulados pelos participantes. 

4.3. Assim, justifica-se a contratação direta da empresa, por possuir em seu corpo de professores profissionais especialistas capazes de conduzir curso de treinamento ou capacitação por preencher os requisitos exigidos pela Lei, quais sejam: serviço técnico especializado previsto no artigo 13 da Lei no 8.666/1993, de natureza singular e executado por profissionais de notória especialização.

5. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
O Curso de Auditoria Baseada em Riscos é um evento de importância singular, realizado pela Empresa 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. CNPJ nº 32.380.894/0001-89 e Inscrição no CF/DF número 07.893.8822/001-69, que visa atendem às diretrizes estabelecidas nas Resoluções nº 308/2020 e 309/2020 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

Os instrutores da referida empresa são profissionais doutores, mestres e especialistas em diversas áreas, com alto nível de conhecimento e experiência, que atuam aliando teoria e prática, sempre observando a legislação vigente e a jurisprudência dominante. 

Especificamente quanto à equipe que compõe o corpo técnico de professores do 3RCAPACITA, destaca-se especialista, mestres e doutores com expertise nos temas ministrados, refletindo e atestando o mérito e as competências exigidas no § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.666/93. No caso específico do curso de Auditoria Baseada em Riscos, o professor conteudista possui certificação internacional ISO 31000 (C31000) e livro de Gestão de Riscos na Prática publicado pela editora Fórum em 2019 (ISBN-13: 978-8545006398).

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
 No presente processo, os preços variam conforme a quantidade de vagas– uma vaga R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, na aquisição de 10 (dez) vagas (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) é concedido desconto de 20% (vinte por cento), que corresponde ao valor R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dez vagas, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas também sua vantajosidade.


Além disso, é importante registrar que se trata de um Curso técnico específico em Auditoria Baseada em Riscos, que visa atender as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sendo realizado no formato online não trará outras despesas para este Tribunal de Justiça. O preço praticado para participação neste evento é o mesmo para qualquer participante sendo ofertado o mesmo preço por inscrição ao SENAC AC/MT, em agosto de 2020, conforme Nota Fiscal anexada ao presente Projeto Básico.
Vê-se, portanto, que não só o preço é adequado, como esta sistemática de contratação é extremamente vantajosa para a Administração, considerando não só os reduzidos valores envolvidos, mas principalmente a criação da oportunidade de capacitação, propiciando aperfeiçoamento dos conhecimentos de Auditoria Baseada em Riscos.
ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CURSO


7.1. PROGRAMAÇÃO 

Módulo 1 – Fundamentos de Auditoria no Setor Público 

Auditoria e a teoria de agência. O papel da auditoria na governança pública. Paradigma atual. Normas nacionais e internacionais de auditoria. Auditoria e Controle. As três linhas de defesa. Classificação de auditoria no setor público. Processo de auditoria. Atividades práticas. 

Módulo 2 – Planejamento de Auditoria Baseada em Riscos 

Como funciona uma auditoria. Planejamento. Definição de objetos e objetivos da auditoria. Construção da Visão Geral do Objeto. Levantamento dos objetivos e do processo de trabalho do objeto a ser auditado. Critérios. Providências administrativas iniciais. Setores responsáveis, competências e atribuições. Delimitação de riscos do objeto. Métodos e técnicas de identificação e avaliação de Riscos. Levantamento dos controles. Avaliação da eficácia do controle interno. Cálculo do risco residual. O modelo de risco em auditoria. Técnica para estruturação das questões de auditoria. Elaboração do Programa de Auditoria (Matriz de Planejamento). Dicas práticas para preenchimento da matriz de planejamento. Procedimentos de auditoria. Desenvolvimento dos instrumentos de coleta de dados (Checklist, extrato de entrevista, roteiros de verificação). Elaboração de Cronograma. O Planejamento do trabalho de auditoria baseado em riscos/Projeto de Auditoria. Responsabilidade do supervisor, coordenador e membro de equipe. Atividades práticas de construção da visão geral do objeto, identificação e avaliação dos riscos, avaliação dos controles internos e elaboração da matriz de planejamento. 
Módulo 3 – Execução dos Trabalhos 

Atividades preliminares. Principais técnicas de auditoria para obtenção de evidências (análise documental, circularização, inspeção física, entrevista, cruzamento de dados, indagação escrita, sensoriamento remoto) na prática. Análise de evidências. Cuidados necessários na evidenciação dos achados de auditoria. Matriz de Achados. Atividades práticas. 

Módulo 4 – Relatório e Monitoramento 

Objetivos e clientes do relatório de auditoria baseada em riscos. Características de bons relatórios. Construindo: parágrafos e frases efetivas. Ciclo de auditoria. Monitoramento como instrumento de mudança no objeto de auditoria. Analisando planos de ação. Construindo planos de monitoramento. Quantificando benefícios reais. Atividades práticas. 
CRONOGRAMA DO PROJETO
Curso de AUDITORIA BASEADA EM RISCOS, a ser realizado na modalidade online pela plataforma ZOOM nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro de 2020, no horário das 08:00 às 12:00h (horário de Brasília).
A Empresa 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA., é responsável pelo controle de presença no decorrer do curso.

MATERIAL TÉCNICO E DE APOIO


O Curso será apresentado ao vivo e o material complementar para a leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com o instrutor para esclarecimento de dúvidas e discussão de casos práticos com interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

Os alunos receberão os seguintes materiais exclusivos do curso:
a) Material didático exclusivo; 
b) Matriz de Planejamento de uma auditoria completa em contratação de serviços terceirizados; 
c) Checklist, extrato de entrevista, roteiro de verificação, Questionário de Avaliação de Controles Internos e Matriz de Riscos e Controles para desenvolvimento dos trabalhos de auditoria.

d) Estudo de Caso Prático que será aplicado de forma online com a supervisão do professor. 

O curso ficará gravado e disponível aos alunos por 6 (seis) meses. O Certificado será disponibilizado online, aos alunos com mais de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
 DOS PREÇOS PROPOSTOS PELA CONTRATADA

O preço do Curso oferecido pela empresa consta na tabela abaixo:

Preço Padrão
Preço 10 Vagas
Desconto
Preço para o TJMT
R$ 500,00
R$ 5.000,00
20% = R$ 1.000,00
R$ 4.000,00
OS PREÇOS PARA OS ÓRGÃOS CONTRATANTES
11.1. O valor para os órgãos contratantes será variável de acordo com o número de vagas e os patamares de preços praticados.
11.2. 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 na Proposta anexa a este Projeto Básico.


 HORÁRIO E LOCAL DOS CURSOS

O curso será realizado na modalidade online pela plataforma ZOOM, no horário das 08:00 às 12:00h (horário de Brasília). 
 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 Auditoria Baseada em Riscos. 

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 instrutores 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 Do CONTRATANTE

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma exposta no presente Projeto Básico.
Fiscalizar a execução da prestação dos serviços.

15. MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, 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 Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, no Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, 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:
16.1.1. Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do CONTRATO;
16.1.2. 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;
16.1.3. 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;
16.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
16.1.5. 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.

16.2. As sanções previstas nas subcláusulas anteriores, quando cabíveis, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada à defesa prévia do interessado, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.
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 8.666/1993.
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 nº 8666/93; nesses casos, o fornecedor reconhece os Direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
FISCAL

O Fiscal do Contrato/Nota de Empenho será a servidora Simone Borges da Silva, matrícula 4053 e fiscal substituto a servidora Luciana Cristina Mendes de Sousa Pinto, matrícula 5733.
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

21.1. 355971-8 - Serviço de Capacitação de Pessoal - Curso de Auditoria Prática no Setor Público com carga horária de 20 horas.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020.

(Assinado Digitalmente)
                                      Simone Borges da Silva
                                Coordenadora de Controle Interno




