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 contratação de
curso em tema relacionado a gestão financeira doméstica para o evento
“Ambientação dos Novos Servidores do TRT16” , no período de 14 a 16 de
março, na modalidade EAD (Ensino à Distância).
O curso será destinado aos servidores recém-empossados no TRT 16ª
Região.
IV – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Escola Judicial, no seu mister de formação, aperfeiçoamento,
desenvolvimento e capacitação de servidores, busca cada vez mais conectarse com a realidade circundante, abrangendo temas sempre atuais e
impactantes.
Desta forma, buscamos a abordagem de temas que aperfeiçoem as
atividades da Justiça do Trabalho e que desenvolvam conhecimentos que
possuem impacto na vida dos servidores e magistrados, tais quais saúde
mental, educação financeira, aposentadoria, dentre outros.
Ademais, 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 desta EJUD, motivo pelo qual
se tem optado pela realização de palestras na modalidade à distância.
V – DA ESCOLHA DO CURSO/PALESTRANTE - SINGULARIDADE
Esta Escola Judicial recebeu proposta de REAL CULTURA
FINANCEIRA LTDA, para curso a ser ministrado por João Gondim Neto no
tema “Como organizar o orçamento e investir todos os meses”, na
modalidade à distância, com carga horária de 5h (cinco horas).
A contratação dos serviços justifica-se pelo palestrante possuir trabalho
reconhecido no referido tema.
É CEO da REAL Cultura Financeira, maior empresa de planejamento
financeiro pessoal do Centro-oeste, que conta com 25 planejadores espalhados
no Rio de Janeiro, São Paulo e San Francisco-CA. É Planejador Financeiro
Pessoal, Economista e Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Goiás,
Master Pratictioner em Programação Neurolinguística, além de Treinador em
formações de Planejadores Financeiro Pessoais. É Co-criador da metodologia
de Planejamento M.A.P.A. REAL® e palestrante (Finanças Pessoais,

Investimentos, Economia Comportamental e Hábitos de Consumo,
Neuromarketing e Goal Based Investment), somando mais de 1.500 horas
somente em atendimentos como Planejador Financeiro Pessoal, tendo
acumulado em 2019 mais de 200 horas como treinador de novos planejadores.
Resta, assim, demonstrada sua notoriedade e singularidade.
VI – JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O licitante encaminhou proposta de palestra no tema “Como organizar
o orçamento e investir todos os meses”, na modalidade à distância, com
carga horária de 5h (cinco horas), com custo total de R$ 9.570,00 (nove mil
quinhentos e setenta reais), conforme documento anexo.
Com relação à JUSTIFICATIVA DO PREÇO, em atendimento ao que
preconiza o art. 26, III, da Lei nº 8.666/1993, o licitante encaminhou proposta
de R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais) e notas fiscais de 2021,
relativas a contratações de horas de consultoria/treinamento, no valor médio de
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) a hora-aula, valor próximo ao cobrado na
presente contratação (R$1.914,00), estando, portanto, dentro do valor regular
de mercado do profissional.
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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