PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
Tel/fax: (98) 2109 - 9330 e-mail: escolajudicial@trt16.jus.br
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
Art. 67 c/c art. 63 do Ato Regulamentar GP nº 01/2015, alterado pelo Ato
Regulamentar GP nº 02/2018

I – OBJETO
O objeto deste Termo de Referência Simplificado é a criação de Portal
EAD da EJUD16 e contratação de 175 (cento e setenta e cinco) vagas para
treinamento nas ferramentas do G Suite, em especial do Google Meet, na
modalidade EAD (Ensino à Distância).
O curso será destinado aos desembargadores, juízes e servidores do
TRT 16ª Região e o objeto deverá ser abordado de forma teórica e prática.
IV – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Escola Judicial, no seu mister de formação, aperfeiçoamento,
desenvolvimento e capacitação dos magistrados e servidores, busca, cada vez
mais, conectar-se com a realidade circundante, abrangendo temas sempre
atuais e impactantes para seus servidores e magistrados.
O atual quadro pela qual a sociedade passa, em razão da pandemia do
COVID-19, levou a diversas modificações nos procedimentos internos do
Judiciário como um todo, em especial o uso da ferramenta Google Meet e
demais recursos do G Suite para a realização de reuniões, audiências,
organizações de tarefas e demais atos que, neste momento, não estão sendo
praticados presencialmente.
Ademais, o Ato Conjunto TRT16 GP e CVP/CR nº 005/2020 dispôs
sobre a realização de audiências e sessões de julgamento em meio virtual e
telepresencial, determinando a ferramenta Google Meet como meio de
realização destes atos, o que torna imperiosa a contratação de treinamento no
tema.
V – DA ESCOLHA DO CURSO/PALESTRANTE - SINGULARIDADE
A contratação dos serviços de capacitação da empresa RJR
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, por meio da qual será
ofertado o treinamento, justifica-se pela notável atuação da empresa em
treinamentos de temas de Tecnologia da Informação em todo o país.
Ademais, é a própria empresa supracitada que fornece o G Suite para
este Tribunal, conforme contrato para o fornecimento de solução integrada de
colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem
(Cloud Computing) - (Contrato TRT16 21/2018 – PA nº 7224/2017), além de
também fornecer solução integrada para outros órgãos do Poder Judiciário.

Resta, assim, demonstrada sua notoriedade e singularidade.
VI – JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A contratação dos serviços de capacitação da empresa RJR
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para criação do Portal
EAD da EJUD16 e realização de treinamento na modalidade EAD para 175
(cento e setenta e cinco) participantes, divididos em 5 turmas de 35 (trinta e
cinco) participantes cada, será de R$ 18.775,00 (dezoito mil setecentos e
setenta e cinco reais), conforme proposta anexa.
Com relação à JUSTIFICATIVA DO PREÇO, em atendimento ao que
preconiza o art. 26, III, da Lei nº 8.666/1993, informa-se que a empresa
disponibilizou a Nota Fiscal nº 200, de 2018, relativa a obtenção de licenças G
Suite pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cujo valor unitário de
treinamento é o mesmo da presente proposta (R$93,00).
Ademais, o valor unitário deste treinamento também é o mesmo que foi
cobrado no Contrato TRT16 nº 21/2018 pelo treinamento da equipe de
Tecnologia da Informação quando da implantação do G Suite (R$93,00),
demonstrando que o valor cobrado este ano encontra-se dentro do
normalmente praticado pela licitante.
Dessa forma, observa-se que o valor cobrado se mostra o mesmo
ofertado normalmente pela empresa, demonstrando que o custo do
treinamento em contratação mostra-se adequado, estando dentro do valor
regular de mercado.
VII – DO ENQUADRAMENTO LEGAL
A contratação dos serviços em tela será realizada pela modalidade de
inexigibilidade de licitação, enquadrada no art. 25, II, c/c arts. 13 e 26 da Lei
8.666/93.
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