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PROJETO BÁSICO N. 01/2021/CC

OBJETO

Aquisição de duas vagas para participar do II Seminário ON-LINE de Comunicação & Justiça - “Comunicando Direitos e Cidadania em tempos excepcionais” e do XIX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021.

OBJETIVOS DO EVENTO

O evento visa proporcionar aos seus participantes aperfeiçoamento e atualização profissional na área de comunicação, além da reunião de representantes da Comunicação Judiciária de Todos os Estados brasileiros na formulação da Política Nacional de Comunicação Judiciária e a participação do TJMT no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça.

JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a participação dos servidores é fomentar discussões que traçam os rumos da comunicação pública no âmbito do Sistema de Justiça, e que há mais de dez anos, têm sido o grande referencial de qualificação dos assessores e profissionais de comunicação do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias, OABs, Tribunais de Contas, entidades representativas da magistratura, ministros, desembargadores, juízes, procuradores, promotores de justiça, jornalistas e universitários de comunicação social. Na oportunidade os participantes iniciarão a formulação da Política Nacional de Comunicação Judiciária. Pela complexidade e peculiaridades entre os vários setores da Justiça, torna-se necessária a presença de representantes de cada Tribunal para tal formulação.

	CARACTERIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 


A indicação do referido seminário atende ao requisito da inexigibilidade de licitação, considerando que os profissionais palestrantes do seminário são considerados notoriamente especializados, em face de sua formação técnica, experiência profissional e capacidade intelectual no campo de sua especialidade, demonstrada através da análise curricular. 

Justifica-se a contratação direta da associação, por possuir em seu corpo de profissionais especialistas capazes de conduzir o seminário e a 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. 

Considerando o conteúdo completo, a carga horária diferenciada e apropriada, bem como os professores capacitados e especialistas em suas respectivas áreas de atuação, entende-se pela configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, inc. II, da Lei 8.666/93.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

O presente seminário e prêmio nacional de Comunicação e Justiça são idealizados pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça – FNCJ, de forma exclusiva (Anexo II), inscrito no CNPJ 05.569.714/0001-39, entidade/associação sem fins lucrativos e que visa reuni assessores de Comunicação do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Tribunais de Contas e instituições afins para promover a troca de experiências e ampliar o debate de ações que aproximem as organizações do cidadão.

Os palestrantes contam com experiências profissionais relevantes, são especialistas na área de comunicação e atuam aliando teoria e prática, o que lhes permite falar com propriedade sobre os respectivos temas, refletindo e atestando o mérito e as competências exigidas no § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Considerando tratar-se de Congresso as condições de garantia/assistência técnica são de responsabilidade do FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA devendo cumprir com as obrigações contidas no item 10 do presente Termo de Referência.

PREÇO PROPOSTO PELA CONTRATADA

O evento será realizado de forma online no período de 21 e 22 de outubro de 2021 e o valor do investimento individual/servidor é de R$ 440,00 (oitocentos e vinte reais) e o global será de R$ 880,00  (oitocentos e oitenta reais).  A relação dos servidores que participarão segue no anexo I.

	JUSTIFICATIVA DO PREÇO  

 O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça é uma entidade/associação sem fins lucrativos, compostas por profissionais de comunicação que atuam em órgãos do sistema de justiça e oferta a aquisição das vagas para o seminário e prêmio nacional, cujo custo da inscrição individual é no valor de R$ 440,00 para os nãos filiados, uma vez que os dois servidos indicados para participarem não são filiados, totalizando o custo de 880,00, o que demonstra não só a razoabilidade do preço, mas também sua vantajosidade. 


 Além disso, é importante registrar que se trata de seminário específico em comunicação voltado para Administração Pública, 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 individual à Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Anexo III). 

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 em obras públicas e serviços de engenharia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para custear esta contratação ocorrerão por conta do FUNAJURIS.

ETAPAS DO SEMINÁRIO (PROGRAMAÇÃO)
NÃO HÁ FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO
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 CURRICULO DOS PALESTRANTES
Felipe Recondo Freire - Jornalista, graduado pela Universidade de Brasília. Sócio-fundador e diretor de Conteúdo do JOTA.  Foi repórter nos jornais O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo.  Vencedor do Prêmio Esso em 2012.  Autor dos livros "Os Onze - O STF, seus bastidores e suas crises" e "Tanques e Togas - O STF e a Ditadura Militar".

Gilberto Scofield JR. - é jornalista e atualmente é diretor de Marketing e Relacionamento da Lupa, o maior hub de combate à desinformação do Brasil.  Foi gerente de comunicação e marketing da ANCINE, diretor da multinacional de RP Máquina, Cohn & Wolfe e consultor de comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em Brasília.  Foi editor do jornal O Globo e repórter especial da sucursal de São Paulo após ter passado cinco anos como correspondente estrangeiro em Pequim, na China e dois anos como correspondente em Washington, nos EUA retornando ao Brasil em 2010.  Foi colaborador da Globonews e comentarista da rádio CBN. Participou ainda em 2000 da primeira fintech brasileira, uma parceria entre o Banco Opportunity e o portal iG, chamada iG Finance, da qual foi editor de conteúdo.  Autor dos blogs "No Império – impressões de um brasileiro na capital dos EUA" e "No Oriente diário de um brasileiro na China“ (Globo Online). Ao longo de sua carreira, escreveu para Jornal do Commercio do Rio, Revista Exame, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, Revista Época, IG Finance, O Globo e Globo Online.  É autor dos livros “Pós-verdade e Fake News: reflexões sobre a guerra de narrativas”, coletânea de artigos sobre desinformação, e “Um brasileiro na China”.  Scofield é mestrando no Programa de Pós Graduação em Mídias Criativas da UFRJ e possui um MBA em Marketing Digital pela FGV. É bacharel em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho.

Giselly Siqueira - Jornalista há mais de 20 anos, especialista em assessoria de comunicação, gestão pública, gerenciamento de crise, planejamento e comunicação estratégica.  Liderou setores de comunicação de importantes instituições públicas como Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.  Atualmente é Secretária de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.

Juliana Dal Piva - é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui mestrado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas, onde analisou as investigações sobre a morte do deputado Rubens Paiva.  Trabalhou nos jornais O Dia, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e revista Época.  Obteve oito premiações de jornalismo. Entre elas, o Prêmio Líbero Badaró de jornalismo impresso em 2014 e também foi menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Em 2019, recebeu ainda o Prêmio Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, pelo trabalho "Em 28 anos, clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares".  É colunista do portal UOL desde dezembro de 2020 e apresentadora do podcast UOL Investiga: A vida secreta de Jair que trouxe à tona o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro em um esquema ilegal de entrega de salários nos gabinetes dele e dos filhos.


CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa deverá apresentar as seguintes documentações:

	-  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.
	Para Sociedade empresária ou não empresária: cópia do 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), dentro do prazo de validade;
	Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
	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;
	Certidão Negativa de Débitos Municipais
	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 / FISCAL DO CONTRATO

- O curso será avaliado pelo participante, por meio de uma Ficha de Avaliação que a Escola dos Servidores disponibilizará após o evento.  Será considerado serviço executado, depois de cumpridas as exigências especificadas pela empresa de acordo com o divulgado no site e depois de cumprido o conteúdo programático.

- Caso insatisfatória a avaliação pelos participantes, será lavrada notificação na qual constatarão as desconformidades, sendo fixada a contratada prazo para execução do serviço rejeitado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

- Caso a prestação do serviço não ocorra nas datas avençadas e no prazo determinado, estará à contratada a incorrendo em atraso e sujeito à aplicação das sanções estipuladas na Lei n. 8.666/93.  O fiscal do contrato será o servidor Vlademir Cargnelutti – Mat. 6670 e a servidora, Keila Maressa R. F. S. Maciel – Mat. 8967, como fiscal substituto.

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO/CURSO

O Congresso será realizado de forma online nos dias 21 e 22 de outubro de 2021.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Cumprir fielmente o Cronograma apresentado na divulgação do Congresso.
- 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 o curso, conforme o conteúdo programático da proposta de treinamento, acompanhado de material didático.
- Emitir certificado aos participantes, após testada 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.
- Contratar sob a sua exclusiva responsabilidade,  os palestrantes (indicados na programação) necessário à execução do objeto deste instrumento, arcando com o ônus de todas as obrigações tributárias, previdenciárias incidentes, e de material didático necessário a fiel execução do objeto deste instrumento.

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 ATESTO  no verso as nota fiscal, após a realização do evento.
- Fiscalizar a execução deste contrato.
- Enviar em tempo hábil a inscrição do participante.
- 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 n. 8.666/93.
- Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.


DO PAGAMENTO/EMPENHO

O pagamento será realizado por meio de empenho, conforme os dados a seguir: 

RAZÃO SOCIAL: Fórum Nacional de Comunicação e Justiça
CNPJ: 05.569.714/0001-39
CMC SP: 5.048.138- 0
ENDEREÇO: Av. Conselheiro Carrão, 1862 - Sala 04 - São Paulo - SP - CEP 03402-001
CONTATO TELEFÔNICO: (51) 4141 8082
E-MAIL: conbrascom@fncj.org.br  
SITE: https://www.fncj.org.br/ 

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL AS (756)
CONTA-CORRENTE: 9459-5 
AGÊNCIA: 4041-0 (dígito verificador)
RAZÃO SOCIAL: FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA
CNPJ: 05.569.714/0001-39


  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.


SANÇÕES

- Nos termos do artigo 86 da Lei 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 CONTRATATE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
- 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 por ventura 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.


	  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.


	FORO DE ELEIÇÃO


Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Mato Grosso - Justiça Estadual, - Comarca de Cuiabá, 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 a 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 APLIC 

    
O código APLIC correspondente ao congresso é o número 238809-0.

Cuiabá – MT, 30 de setembro de 2021.


(assinatura digital)
Mariane de Oliveira Weissheimer
Coordenadora de Comunicação Social do TJMT

















ANEXO I – RELAÇÃO DE SERVIDORES   

Vlademir Cargnelutti - Mat. 6670
vlademir.gargnelutti@tjmt.jus.br

Keila Maressa R. F. S. Maciel – Mat. 8967
keila.maressa@tjmt.jus.br





















ANEXO II
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ANEXO III
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