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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria da Escola dos Servidores
Departamento de Planejamento e Estudos



PROJETO
SEMINÁRIO ESTRATÉGICO DE GESTÃO

1 – OBJETO
Contratação, por INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso “Seminário Estratégico de Gestão”, modalidade IMERSÃO, para servidores lotados na Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme descrição abaixo:
EMPRESA: SR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP.
Rua Barão de Melgaço, n. 1524, Anexo I, Bairro Porto – Cuiabá/MT .
CEP: 78.025-300
CNPJ: 13.771.199/0001-01
Carga Horária: 16 horas-aula
Local: Pousada Penhasco
Público Alvo: servidores lotados na Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário.
Quantidade de vagas: um público de 52 (cinquenta e dois) participantes. 
Data: 17 e 18 de dezembro de 2021.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

            		Projeto cujo tema é “SEMINÁRIO ESTRATÉGICO DE GESTÃO”, elaborado para atender a Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da solicitação contida no Ofício 370/2021- CCGJ, de 09/09/2021, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira - Corregedor-Geral da Justiça.

          			A palavra Imersão, do latim immersĭo, além do simples significado de ser sinônimo de mergulho, é a ação de introduzir algo num ambiente maior. Também pode tratar da introdução de uma equipe num determinado ambiente significativo. É neste sentido que o termo imersão faz jus ao trabalho a ser desenvolvido para a equipe da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT. Utilizando no contexto de aprofundamento em um assunto.

Usaremos a Imersão como metodologia para discutir, alinhar e traçar os próximos passos relacionado ao ano de 2022, junto às equipes da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT, visando os desafios e alcance dos resultados desejados.

No primeiro dia, 2 especialistas usarão ferramentas de PNL – Programação da Neuro Linguista e Neurociência em trabalhos indoor e outdoor como forma de despertar e internalizar a necessidade de integração e engajamento para conseguirmos os melhores resultados na construção do plano estratégico no dia seguinte. Bem como o compromisso de cada um na execução, acompanhamento e foco nas ações implementadas em 2022.

No segundo dia, o especialista trabalhará com uma equipe que estará com mente aberta, integrados e engajados em um único objetivo: Construir um plano estratégico para a boa gestão da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT. Os ensinamentos proporcionados nesse dia, são fundamentais para garantir que o mais importante será feito, baseando-se em indicadores precisos e visando estratégias que melhoram o desempenho dos setores, gerando resultados finais concisos de acordo com o planejamento.

Note-se que são duas intenções – uma em cada dia - bem distintas que se complementam. A Primeira é realmente preparar as pessoas favorecendo os bons resultados almejados no dia seguinte – construir bons planos estratégicos. A segunda é a atenção concentrada da equipe para o uso do pensamento estratégico na contextualização da Corregedoria Geral de Justiça e TJMT.

Nesse sentido, a IMERSÃO é a metodologia mais apropriada para os resultados mais relevantes e prementes. As “intenções” evidenciadas estarão interligadas no tempo – dois dias seguidos. O fato de estarmos em um mesmo ambiente, com as pessoas alinhadas em conhecimento e objetivos, o tempo, energia e dedicação serão melhores aproveitados. Ao fazermos um trabalho que tenham as mesmas intenções e não ser através de imersão, teríamos que trabalhar em um tempo muito maior, com metodologias diferentes e pouco provável que teríamos o mesmo resultado. E é certo que a estimativa de custo seria bem superior. Usaríamos maior tempo dos especialistas e dos servidores envolvidos no trabalho e não teríamos o resultado esperado.

Algo em torno de 4 (quatro) a 5 (cinco) vezes mais demorado.

Portanto, o melhor formato de trabalho é esse.

Por outro lado, essa capacitação, dá cumprimento 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, 
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.
       			Bem como, a Lei Complementar n. 301, de 15 de janeiro de 2008, que criou a Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que estabelece nos artigos 2º, 5º, a necessidade de promoção continuada de ações de capacitação, visando integrar, formar, aperfeiçoar e capacitar os servidores, conforme os artigos a seguir:
 Art. 2º  A Escola dos Servidores tem como objetivo o aprimoramento da atividade jurisdicional, mediante a promoção continuada de eventos, cursos presenciais e a distância e conferências sobre temas relevantes para a gestão judiciária, visando integrar, formar, aperfeiçoar e capacitar os servidores do Poder Judiciário para o desempenho de suas funções.
Art. 5º A Escola dos Servidores do Judiciário tem como finalidade: a) planejar, organizar, supervisionar, executar, orientar, articular e avaliar os programas de treinamento e capacitação que tragam benefícios aos servidores públicos e ao Poder Judiciário, integrando e adequando as ações de capacitação aos objetivos e metas institucionais.

3 – OBJETIVO

   			Fomentar a integração entre os servidores participantes, com o fito de provocá-los, conscientizá-los e sensibilizá-los quanto à importância de estarem determinados e motivados no contexto do trabalho com foco nas ações para cumprimento de metas estratégicas do grupo.

Melhorar o desempenho das atividades diárias e dos processos designados a cada um e motivar a interação entre as pessoas e equipes, entendendo os papéis de responsabilidades frente aos resultados. 

 Auxiliar na melhoria da análise crítica levando em conta a necessidade de superação contínua, sinergia entre pessoas, entre equipes. Melhorar a comunicação efetiva baseada na confiança como instrumento de ampliação de resultados individuais e de equipes. 

Colocar os participantes em vivências para que possam exercitar e desenvolver suas habilidades, tais como: planejamento, negociação, resiliência, motivação, superação, resultado, mudança e relacionamento interpessoal, visando à sintonia, o engajamento e a melhoria em rotina e resultados dentro do ambiente de trabalho. 

A metodologia utilizada tem por objetivo garantir maior efetividade na prestação jurisdicional, uma vez que a nova realidade de trabalho imposta em decorrência da pandemia da Covid-19 trouxe ao Poder Judiciário novos desafios, especialmente no que tange à performance dos servidores, razão pela qual, a realização de um treinamento dos colaboradores da Corregedoria-Geral da Justiça se apresenta como medida necessária ao futuro retorno às atividades de trabalho na sua forma presencial.


4 – CARACTERÍSTICAS DA INEXIGIBILIDADE
O curso projetado será viabilizado por meio da contratação direta fundamentada no artigo 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, todos da Lei 8666/93, in verbis.
Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
(...) 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

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, é um serviço especializado (objeto singular), que envolve uma análise criteriosa e 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).”
Para sedimentar esse entendimento, o TCU editou o enunciado de Súmula n. 252/2010, in verbis: 
A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 
Posteriormente, editou a Súmula 264 com o seguinte teor:
A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos como pessoa físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerente ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.666/93.
No caso específico deste expediente, 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
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. 
Dos documentos anexados a este expediente, no que diz respeito aos currículos demonstra-se toda a argumentação acima exposta. 
5 – DA CONFIABILIDADE DA EMPRESA, DOS INSTRUTORES E RAZÃO DA ESCOLHA

A Empresa e o instrutor IGOR HENRIQUE RODRIGUES, já foram contratados para ministrar curso aos servidores em 2019, conforme CIA 0031916-11.2019 (Formação de Instrutores), CIA 0057888-80.2019 (Protagonismo e Engajamento para Resultados), bem como em 2021, CIA 0034925-10.2021 (atendimento ao cliente), com excelente avaliação de reação pelos capacitados.

Conforme demonstraremos abaixo, o Instrutor IGOR HENRIQUE RODRIGUES, possui uma vasta formação o que não deixa dúvidas sobre o seu conhecimento referente ao assunto proposto neste projeto.
• Pós graduado em Dinâmica de Grupos pela SBDG;
• Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas;
• Graduado em Gestão de Recursos Humanos;
• Practitioner em programação Neurolinguística pela SBPNL;
• Professional Coach pela SLAC (Sociedade Latino Americana de Coach);
• Certificação de Líder Coaching pela Corporate Coach-U;
• Atuou como responsável pela área de Treinamento & Desenvolvimento de Cooperativa de grande porte por 4 anos;

• Profissional atuante na área de treinamento organizacional com mais de 8000 horas de facilitação;

• Facilitador e palestrante nas áreas de: Atendimento, Gestão do tempo, Negociação e vendas consultivas, Comunicação, Oratória (Básica e Avançada), Formação de facilitadores, Programação neurolinguística e Liderança;

• Facilitador credenciado na academia FranklinCovey no tema 7 Hábitos para Pessoas e Gestores altamente eficazes;


Também o instrutor ANTÔNIO CLAUDIO QUEIROZ, possui uma vasta formação o que não deixa dúvidas sobre o seu conhecimento referente ao assunto proposto neste projeto, conforme a seguir:

• Professor de pós-graduação das instituições: FRANKLINCOVEY, FAAP, FGV, FIA, Instituto Saint Paul. 

• Palestrante no lançamento do programa de capacitação do Governo do Estado de MT/2015. 

• Palestrante em congressos nacionais dentre eles CBTD – Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. 

• Em suas palestras possui como sua marca registrada o carisma, bom humor e envolvimento dos participantes. 

• Facilitador credenciado pela FranklinCovey para os programas de 7 Hábitos para Pessoas e Gestores Altamente Eficazes. 

A qualificação apresentada aponta que os profissionais possuem Pós-Graduações e Especializações, bem como notório conhecimento no assunto proposto o que demonstra perfeição para atender o objeto deste projeto.

A prestação do serviço dos Professores é peculiar e melhor atenderá as necessidades da Administração.

Nota-se que a atuação dos profissionais está intimamente relacionada com a singularidade pretendida para o Evento objeto deste contrato.
No caso específico, o conteúdo atende amplamente o interesse da Administração, como se vê do detalhamento do programa, por meio do qual se pode verificar o preenchimento do requisito subjetivo da contratação, relativo à didática para transmitir o conteúdo de forma concatenada.
6 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A Orientação Normativa nº 17, de 2009, da Advogacia-Geral da União assim dispõe: 
A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS.
Seguindo tal diretriz, cumpre registrar que a contratada apresentou nota fiscal, conforme segue:
NOTA FISCAL
VALOR DO CURSO
Nota Fiscal n. 1091 – "SEMINÁRIO ESTRATÉGICO DE GESTÃO - RESULTADOS DA EFICÁCIA À GRANDEZA".
R$ 184.400,00

O preço proposto pela Contratada para o curso foi de R$179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais). Foi solicitado uma outra proposta com desconto, ocasião em que o valor foi reduzido para R$176.920,00 (cento e setenta e seis mil novecentos e vinte reais).
O trabalho de imersão é a forma mais eficaz para o melhor resultado do programa solicitado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJMT. Ela é a metodologia mais apropriada para os resultados mais relevantes e prementes. Os custos seriam bem superiores se implementarmos metodologia tradicional de treinamento neste caso específico. Usaríamos maior tempo dos especialistas e dos servidores envolvidos no trabalho e não teríamos o resultado esperado. Algo em torno de 4 a 5 vezes mais demorado.

Elencamos algumas considerações que entendemos serem importantes sobre a definição de valores computados para este tipo de trabalho.

Nesse projeto estão previstos alguns custos inerentes aos treinamentos de imersão:
• Transportes, hospedagens e alimentação – café da manhã, almoço, jantar e coffee break para 52 pessoas;
• No primeiro dia, teremos 2 especialistas para os trabalhos indoor (em sala) e além deles uma equipe de 8 monitores que serão usados na operacionalização dos trabalhos outdoor (ao ar livre);
• Para os trabalhos outdoor, serão utilizados recursos de jogos corporativos com itens para dinâmicas, alguns adquiridos especialmente para esse trabalho;
• No segundo dia, 1 especialista trabalhará em sala ampla com todas as pessoas envolvidas onde utilizará recursos de áudio e vídeo. Alugados de uma empresa preparada para a instalação adequada em cidade vizinha. Ou seja, com custos adicionais;
Assim, entendemos que os valores praticados no evento de 2018 são parcialmente comparativos, pois nele não foram necessários:
• Trabalhos outdoor (ao ar livre) com recursos adicionais;
• Contratação de monitores;
• Adicional de especialista em um mesmo dia.
Somente nesses 3 itens há uma diferença de R$ 19.000,00

Salientamos que o valor de R$184.400,00 em 2018 foi para 70 pessoas e a inflação do período foi de aproximadamente 20%. Ou seja, com os custos adicionais pela natureza do evento deste ano com a particularidade do treinamento ao ar livre, o valor de 2021 está aquém do praticado em 2018.

O valor em 2018 por pessoa foi de R$2.634,28 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) + Inflação de 20% + R$19.000,00 (dezenove mil reais), daria um montante R$183.379,42 (cento e oitenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), para 52 pessoas. O valor deste projeto é de R$ 176.920,00 (cento e setenta e seis mil novecentos e vinte reais). Assim, entendemos que essa proposta se encontra com preço ajustado para oferecer o melhor ao público alvo em todos os sentidos. Qualidade e custo benefício.





7 – PROGRAMAÇÃO 

1º  DIA
INTEGRAÇÃO E ENGAJAMENTO PARA RESULTADOS
 
Motivar, energizar, tornar real, cooperar, aprender, se dedicar, se envolver! 
Todos esses aspectos trabalhados em um único dia. 

Os níveis de engajamento e motivação dos servidores impactam diretamente na produtividade da equipe e, consequentemente, nos resultados obtidos pela organização como um todo. 

Em janeiro de 2018, a Gallup publicou um estudo dizendo que 85% dos profissionais nos Estados Unidos não se sentem engajados com seus empregos. Isso representa um custo anual de 450 bilhões de dólares. Segundo a revista Exame, no Brasil ainda não há uma estimativa precisa, porém, fazendo uma correlação com o PIB esse custo se aproximaria de 150 bilhões de reais por ano. 

Produtividade no trabalho, entrega com qualidade e cumprimento de objetivos e metas passam necessariamente pelo desenvolvimento de habilidades e competências e, um compromisso com o crescimento pessoal e profissional.

Além da qualificação técnica hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental para o bom resultado as habilidades de relacionamento humano, uma vez que engajamento e trabalho em equipe são os grandes desafios das organizações. 

Objetivo:

•Promover a integração dos participantes das equipes da Corregedoria Geral de Justiça, motivá-los e sensibilizá-los quanto à conscientização da importância do trabalho com foco nas ações para cumprimento de metas estratégicas do grupo. 

• Melhorar o desempenho das atividades diárias e dos processos designados a cada um e motivar a interação entre as pessoas e equipes, entendendo os papéis de responsabilidades frente aos resultados. 

• Auxiliar na melhoria da análise crítica levando em conta a necessidade de superação contínua, sinergia entre pessoas, entre equipes. Melhorar a comunicação efetiva baseada na confiança como instrumento de ampliação de resultados individuais e de equipes. 

• Colocar os participantes em vivências para que possam exercitar e desenvolver suas habilidades, tais como: planejamento, negociação, resiliência, motivação, superação, resultado, mudança e relacionamento interpessoal, visando à sinergia, o engajamento e a melhoria em rotina e resultados dentro da Corregedoria Geral de Justiça e do TJMT. 

Resultados esperados: 

• Consciência da importância do que fazem, a grandeza que existe no trabalho que desenvolvem, inspirando-os a enxergar o lado bom da sua atividade, a percepção de pertencimento ao grupo e como podem gerar mais valor e deixar o seu legado; 

• Engajamento entre pessoas e equipes integradas num mesmo objetivo/propósito; 

• Aumento de produtividade individual e da equipe, e os resultados interdependentes; 

• Percepção ampliada do valor da confiança como base na construção de legados individuais da Corregedoria Geral de Justiça e do TJMT. 

Metodologia: 

Além de atividade indoor para explanação teórica através da exposição interativa, com a utilização de recursos audiovisuais multimídia e material de apoio, usaremos atividades outdoor para o desenvolvimento do conteúdo prático. Onde serão realizadas dinâmicas e vivências com os participantes para fixação do conteúdo e a mudança de comportamento, que ensinam naturalmente e proporcionam momentos agradáveis de aprendizado e motivação. 

Baseada em andragogia, este é o método em que se aprende através das próprias experiências. O grupo será acompanhado a criar uma dinâmica que o faça crescer, identificar suas limitações e quais os caminhos (possibilidades) para a mudança. A SR leva em consideração um trabalho idôneo em que as atividades não são indutivas, assim, torna-se possível que o grupo crie a dinâmica (energia) a partir de suas próprias reflexões.
Benefícios do treinamento vivencial: 

• Desenvolvimento do espírito de Equipe; 
• Cooperação e negociação; 
• Integração das equipes/setores/líderes; 
• Interdependência; 
• Diferença de um trabalho realizado em equipe e quais os resultados; 
• Exercitar o reconhecimento e a empatia; 
• Auto percepção de comportamentos e atitudes; 
• Aquisição de novas habilidades; 
• Construção de novas alternativas; 
• Vivência de trabalhar sob pressão; 
• Estímulo ao espírito de Proatividade; 
• Realizar um trabalho de aprofundamento na comunicação do grupo; 
• Alinhamento de valores entre o grupo. 

Carga horária no 1º dia: 8 horas distribuídas em atividades Outdoor e Indoor envolvendo processamento com as equipes em sala de aula para fechamento, conclusões e fortalecimento do aprendizado após vivências.

2º DIA
PENSAMENTO ESTRATÉGICO COM INDICADORES DE RESULTADOS 

Definições de estratégias e metas com alinhamentos de resultados 

Uma boa gestão é fundamental para garantir que o mais importante está sendo feito, baseando-se em indicadores precisos e visando estratégias que melhoram o desempenho dos setores gerando resultados finais concisos de acordo com o planejamento. 
Através de indicadores têm-se conhecimento sobre os dados da instituição para tomada de decisões inteligentes e sustentáveis. É através desses dados que é possível saber se o caminho traçado precisa de mudanças ou não.
Objetivos: 
• Orientar os servidores das equipes da Corregedoria Geral de Justiça sobre o pensamento estratégico com ênfase em indicadores de resultados. 
• Contextualização da visão estratégica da Corregedoria Geral de Justiça e TJMT. 
• Visão geral sobre dados, informações e indicadores estratégicos. - Análise dos resultados da gestão. 
- Revisão das metas estratégicas e definição de resultados a serem alcançados. 
- Análise dos gaps a serem fechados para o alcance das metas. 
- Identificação e priorização dos projetos/planos de ação para 2022. 

Carga horária no 2º dia: 8 horas  

Carga horária total do Seminário: 16 horas


DIA 01 (sexta-feira) 
9h – Abertura das atividades 
09h30 - INTEGRAÇÃO E ENGAJAMENTO PARA RESULTADOS 
Atividades Indoor – Especialista Claudio Queiroz 
Atividades outdoor – Especialista Igor Henrique Rodrigues 
18h30 – Encerramento 
20h às 22h CONEXÃO E INTEGRAÇÃO 

DIA 02 (sábado) 
9h - PENSAMENTO ESTRATÉGICO COM INDICADORES DE RESULTADOS 
Atividades Indoor – Especialista Claudio Queiroz 
18h – Encerramento 
20h às 22h CONEXÃO E INTEGRAÇÃO 
Término no Domingo após café da manhã com retorno para Cuiabá 
9h30 – retorno para Cuiabá

INVESTIMENTO:

• Customização do conteúdo pelo especialista. 
• Capacitação e condução de atividades presencial pelos especialistas. 
• Apostilas para acompanhamento se necessário. 
• Material de apoio para os participantes (bloco de anotações, caneta, crachá) 
• Brinde aos participantes com cartão de boas-vindas e acolhimento do   Desembargador/Corregedor. 
• Honorários do especialista Claudio Queiroz. 
• Honorários do especialista Igor Henrique Rodrigues. 
• Honorários de monitores e recursos materiais para atividades outdoor. 


DESCRIÇÃO
Deslocamento aéreo SP x Cbá x SP) e terrestre, hospedagem e alimentação dos Palestrantes.
Valor Unitário

R$3.000,00
Total

R$3.000,00
1 ônibus com 40 lugares cada para deslocamento dos participantes (ponto de partida e retorno após evento – TJMT).

52 hospedagens de duas diárias (5 quartos unitários e restantes triplos) para os participantes no período de 17/12/2021 (a partir das 10h) até 19/12/2021, com café da manhã incluso – considerar diárias após as 12h para check in.

Almoço e jantar para 52 participantes nos dias 17 e 18/12/2021.
R$ 2.800,00




R$433,00




R$100,00
R$2.800,00




R$45.032,00




R$20.800,00
Sala para realização das atividades e recursos audiovisuais.

Quatro Coffee breaks durante as atividades (2 para o dia 17/12/21 – manhã e tarde e 2 para o dia 18/12/21 – manhã e tarde).
R$3.000,00


R$40,00
R$6.000,00


R$16.640,00
TOTAL
R$9.373,00
R$94.272,00
Ressalto que nesse demonstrativo não estão inclusas as diárias de facilitadores, royalties de conteúdos e ferramentas, taxas administrativas e impostos.


Serão considerados serviços executados depois de cumpridas as especificidades descritas neste projeto, cujo recebimento ocorrerá até 30 dias da sua execução.
Em caso de desistência, o aluno deverá restituir o valor do módulo ao erário nos termos dos artigos 16, v, e 17, ambos do Provimento n. 14/2014-CM. 
O instrutor não deverá deixar o local do curso antes do horário de encerramento.

A SR Capacitação e Consultoria, juntamente com seus Profissionais envolvidos no trabalho, comprometem-se com o sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venham a ter acesso durante a realização dos trabalhos.

O curso será avaliado por intermédio de um formulário de Avaliação de Reação, padrão da escola dos servidores. 

Observação:
Após a aprovação do evento, caso haja alteração de datas ou cancelamento, a contratante ficará responsável pelo pagamento de 30% (trinta por cento) do investimento referente despesas empenhadas com fornecedores. 

Observações Gerais: 

• Havendo aprovação da proposta será formalizado termo de aceite ou contrato para respeitar os direitos e deveres da contratante e contratada. 

• Após aprovação da proposta, será disponibilizado contato com os especialistas para customização do conteúdo visando atender as necessidades e objetivos pretendidos pela instituição.

Responsabilidades da Contratada:
	• Ações preliminares do evento a fim de contribuir para a satisfação dos participantes e resultados desejados da Corregedoria Geral de Justiça com o seminário. 

• Customização do conteúdo dos eventos para as necessidades da Corregedoria Geral de Justiça; 
• Material apostilado se necessário; 
• Material de apoio (caneta, bloco para anotações); 
• Disponibilizar especialistas; 
• Certificado (mediante 75% de frequência na capacitação). 
• Contratação de deslocamento, hospedagem, sala para realização das atividades e recursos, alimentação (almoço, jantar e coffee break) para 52 participantes e palestrantes; 
	
8 – OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
Ministrar o curso de acordo com as especificações acima mencionadas, conforme o conteúdo programático da Proposta Comercial.
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;
Ainda, deverá estar em situação de regularidade fiscal devidamente comprovada;
No valor proposto deverá incluir, encargos sociais e tributários.
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
Instrutor habilitado 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 obrigado.
	 

Customização do conteúdo dos eventos para as necessidades da Corregedoria Geral de Justiça; 
• Material apostilado se necessário; 
• Material de apoio (caneta, bloco para anotações); 
• Disponibilizar especialistas; 
• Certificado (mediante 75% de frequência na capacitação). 
• Contratação de deslocamento, hospedagem, sala para realização das atividades e recursos, alimentação (almoço, jantar e coffee break) para 40 participantes e palestrantes; 

9 – OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE
Organizar e controlar as inscrições dos participantes no curso, conforme determina o artigo 4º, inciso II, do Provimento 14/2014/CM;
Avaliar o curso por meio da Avaliação de Reação, formulário padrão da Escola dos Servidores; 
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.
10 – 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.
11 – 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 à rescisão do instrumento contratual, na forma prevista nos Arts. 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 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, 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.
	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.
	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,
12 – DO FISCAL DO CONTRATO
O Fiscal desta capacitação será Flávio de Paiva Pinto, matrícula 7926 – Coordenador da Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário de MT e Fiscal Substituta Luciana Castrillon da Fonseca Salema, matrícula 3942 - Gestora de Acompanhamento e Avaliação da Escola dos Servidores do TJMT.
13 – EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS
Regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS e Justiça do Trabalho, conforme incisos III e IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93.
14 – 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.
15 – MODO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado após a realização do curso e será emitida Nota Fiscal, no valor total contido na proposta e neste projeto.
O contratado 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, 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.
Aplica-se à presente contratação 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 dos cursos.
O contrato a ser celebrado terá como fundamento o art. 57,  parágrafo 1º, da Lei 8666/93.

16– ESTIMATIVA DE DESPESAS

Descrição do evento
Quantidade de participantes
Carga Horária
Valor Total
SEMINÁRIO ESTRATÉGICO DE GESTÃO
52 participantes – IMERSÃO. 
16 horas
R$ 176.920,00
APLIC: 250218-6 

Cuiabá, 19 de outubro de 2021.


Antônio Sérgio de Miranda 
Gestor de Projetos de Capacitação.



Visto:
Isabel Cristina de Carvalho Calorio
Diretora do Departamento de Planejamento e Estudos

