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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
 

ESTUDOS PRELIMINARES Nº 0218207/2021

I – Objeto e justificativa da contratação
Objeto: Ação educacional “Workshop de Governança e Inovação”, mediante contratação de serviço
técnico-especializado em treinamento.
Justificativa: O Conselho da Justiça Federal (CJF) tem a missão institucional de contribuir para a
excelência dos servidores da Justiça Federal, por meio do aperfeiçoamento da gestão e da governança, da
supervisão administrativa e orçamentária e das atividades correicionais. Além disso, no Plano de Gestão
do CJF, biênio 2020/2022, as temáticas governança e inovação são definidas como prioridade de
desenvolvimento para os próximos anos. 
Dessa forma, faz-se necessário capacitar os gestores do Conselho, a fim de que o órgão possa aprimorar o
modelo de governança e de gestão corporativa. Na capacitação, serão abordados temas como: definição e
formalização dos direcionadores estratégicos e das políticas de Governança Corporativa; governança de
dados; inovação nas organizações por meio de metodologias ágeis, dentre outros.
II - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver
A contratação está contemplada no Plano de Desenvolvimento Gerencial 2021/2022 do CJF, id. 0209284,
que, por sua vez, está alinhado ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Gestão do CJF, biênio
2020/2022, visando contribuir para o desenvolvimento do potencial humano e para a excelência dos
serviços da Justiça Federal, por meio da governança e da supervisão administrativa e orçamentária.
III - Requisitos da contratação
Realização da capacitação em 3 (três) módulos: Noções Básicas de Governança Corporativa (módulo I);
Governança de Dados (módulo II); Inovação (módulo III). O módulo I ocorrerá no período de 10 a 12 de
maio de 2021, tendo carga horária de 6 (seis) horas; o módulo II no período de 8 a 17 de junho de 2021,
com carga horária de 10 (dez) horas; o módulo III no período de 13 a 17 de setembro de 2021, também
com carga horária de 10 (dez) horas. A capacitação será desenvolvida na modalidade a distância, em
plataforma da empresa contratada, contando com 50 (cinquenta) participantes em cada módulo.   
IV - Estimativas das quantidades e de preços
O valor total da contratação é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): R$ 6.000,00 (módulo I), R$ 12.000,00
(módulo II) e R$ 12.000,00 (módulo III).
V - Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização
do objeto
A capacitação ocorrerá em 3 (três) módulos, tendo em vista a abrangência dos conteúdos a serem
desenvolvidos em cada um deles. Embora os módulos sejam independentes, os conteúdos de todos eles
estão diretamente relacionados à temática governança e inovação. O pagamento será efetuado após a
execução de cada um dos módulos, no valor proporcional à execução do referido objeto, considerando o
tópico "Investimento" da Proposta Comercial (id. 0209336), página 11.
VI - Contratações correlatas e/ou interdependentes
Há, no âmbito do CJF, várias contratações correlatas ao objeto ora em análise. Seguem alguns exemplos:
Workshop de Desenvolvimento Gerencial (0003466-29.2020.4.90.8000); Curso de Oratória (0006226-
24.2019.4.90.8000); Curso Gestão de Riscos (0006017-16.2019.4.90.8000); Curso Auditando o Processo
de Contratações de TI - Identificando falhas e riscos relevantes (0000861-21.2021.4.90.8000),
Curso “Treinamento eSocial para Administração Pública - Implementação Imediata do eSocial” (0000936-
83.2021.4.90.8000), dentre outros.
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VII - Declaração da viabilidade ou não da contratação
Considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se como viável a presente
contratação.
 

Hugo Bittencourt de Oliveira Rozendo
Chefe da Seção de Políticas de Gestão de Pessoas

 
 

Autenticado eletronicamente por Hugo Bittencourt de Oliveira Rozendo, Chefe - Seção de Políticas de
Gestão de Pessoas, em 06/05/2021, às 09:03, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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código CRC BFC3EE71.
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