
Gabinete da Diretoria-Geral
Assessoria Jurídica

Processo 201709000056451

Assunto Prorrogação

Interessado Diretoria Financeira

DESPACHO

Cuidam  os  autos  do  Memorando  nº  178/2018  da  Divisão  de

Gestão de Contratos e Convênios da Diretoria Administrativa, o qual noticia que se

avizinha o  fim da vigência do contrato  celebrado entre o Tribunal  de Justiça do

Estado  de  Goiás  e  a  empresa  Top  System Informática  Ltda.  (08.02.2018),  para

franqueamento  de  acesso,  manutenção  e  suporte  técnico  ao  software Sistema

Gerencial de Prestação de Contas – SGPC, de propriedade intelectual da contratada

(evento nº 1).

Os autos foram instruídos com cópia do contrato original e seus

aditivos subsequentes (eventos 3 e 7),  proposta comercial  (eventos 4, 15 e 20),

carta de exclusividade (eventos 6 e 19), certidões de regularidade fiscal, trabalhista

e previdenciária (eventos 8 e 25 a 27), manifestação do gestor do contrato pugnando

pela prorrogação do vínculo e atestando a qualidade dos serviços desempenhados

(eventos 9 e 10), manifestação da Diretoria Financeira quanto à implementação de

módulo no sistema (evento 17), e justificativa da contratada quanto a diferença de

preço praticado (evento 23).

A Assessoria  Jurídica  da  Diretoria-Geral,  com vista  dos  autos,

emitiu parecer opinando pela impossibilidade de prorrogação do vínculo contratual,
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com fundamento no atingimento do prazo limite do vínculo obrigacional, propondo,

contudo, a celebração de renovação (recontratação) da empresa, por se tratar de

hipótese de inexigibilidade de licitação, fazendo juntar aos autos minuta de contrato.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A ferramenta  cuja  compra  se  solicita  demonstrou  ser  eficaz  e

essencial à atividade de tomada de contas.

As  manifestações  da  Diretoria  Financeira  (unidade  gestora)

durante  a  instrução  processual,  demonstraram  ter  a  empresa  desempenhado

satisfatoriamente  suas  obrigações,  razão  porque  a  prevalência  da  utilização  da

ferramenta é de notório interesse da unidade técnica.

O artigo 29 da Constituição do Estado de Goiás é clara quanto a

determinar  aos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  que  mantenham,  de

forma integrada, mecanismo de controle interno para avaliação do cumprimento das

metas  e  cumprimento  do  orçamento,  observado  o  plano  plurianual,  comprovar

eficácia  e  eficiência  na  gestão  orçamentária,  e  exercer  controle  sobre  crédito

orçamentário:

Art. 29 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade
de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e
a  execução  dos  programas  de  governo  e  dos  orçamentos  do
Estado;
II  -  comprovar  a  legalidade  e  avaliar  os  resultados,  quanto  à
eficácia  e  eficiência  da  gestão  orçamentária,  financeira  e
patrimonial  nos  órgãos  e  entidades  da  administração  estadual,
bem como da  aplicação de  recursos públicos  por  entidades de
direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres do Estado;
IV  -  apoiar  o  controle  externo  no  exercício  de  sua  missão
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institucional.

A pretendida ferramenta,  nesta linha,  por  ter  sido desenvolvida

especificamente  para  gerenciamento  de  informações,  para  possibilitar  a  correta

prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, inclusive, com o

desenvolvimento de módulo específico para este Poder Judiciário, o qual cuida de

possibilitar  o  acompanhamento  diário  dos  saldos,  é  de  extrema confiabilidade  e

exatidão.

Dessa forma, considero abalizada a necessidade do Tribunal de

Justiça para manutenção do Sistema Gerencial de Prestação de Contas - SGPC,

com base nos fundamentos aqui expostos e nas justificativas constantes dos autos

(eventos 9, 10, 17, 21 e 28).

Contudo,  como  pontuado  pelo  Assessoramento  Jurídico  desta

Diretoria-Geral,  não  se  mostra  possível  a  simples  prorrogação  do  vínculo

obrigacional com a empresa Top System, por ter a contratação alcançado o limite de

48 (quarenta e oito) meses preconizado pelo inciso IV do artigo 57 da Lei Geral de

Licitações1.

Aqui,  aliás,  trata-se de franqueamento de acesso a sistema de

informática, uma vez que eventual extinção do vínculo contratual pelo decurso do

prazo acarretaria no imediato cancelamento do acesso ao software, demonstrando

que  o  objeto  contratual  é,  de  fato,  o  franqueamento  de  acesso,  manutenção  e

suporte  técnico  a  sistema  de  terceiro  (contratada),  nos  termos  do  pontuado  ao

parecer.

Assim, considerando a essencialidade do Sistema Gerencial  de

Prestação  de  Contas  –  SGPC  a  este  Poder  Judiciário,  ainda,  pelo  fato  da

1 IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
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exclusividade  da  contratada,  por  ser  a  proprietária  dos  direitos  autorais  da

ferramenta, impossibilitando a realização de concorrência pública, atingido o limite

temporal de prorrogação do vínculo original, a renovação do contrato (recontratação)

é a solução adequada ao presente caso.

E neste sentido, pelos documentos juntados aos eventos 6 e 19,

constata-se  ser  o  software cujo  acesso  oferta  a  empresa  Top  System  único  e

oferecido por ela com exclusividade, dado o atestado de exclusividade emitido pelo

Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Similares do Estado de

Goiás – SINDINFORMÁTICA, indicando haver razão na conclusão da Assessoria

Jurídica pela inexigibilidade de licitação,  posto embasado no preceito  contido ao

artigo 25, da Lei nº 8.666/1993, verbis:

Art.  25. É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante
comercial  exclusivo,  vedada a  preferência  de marca,  devendo a
comprovação  de  exclusividade  ser  feita  através  de  atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal,  ou,  ainda,  pelas entidades
equivalentes;

A aquisição a ser formalizada (recontratação) é o franqueamento

de acesso, manutenção e suporte técnico, por este Tribunal de Justiça, ao Sistema

Gerencial de Prestação de Contas – SGPC, por 7 (sete) licenças, nos termos da

contratação originalmente formalizada (alínea “b” do inciso II da Cláusula Sexta do

Contrato original – evento 3).

Entretanto,  destaco  que  para  formalização  da  pretensa

contratação,  nos  moldes  exposados,  necessário  o  atendimento  dos  requisitos

expostos ao artigo 26 da Lei Geral de Licitações, os quais seguem transcritos:
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§2º e 4º do art. 17 e no inciso
III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no  final  do  parágrafo  único  do  art.  8º  desta  Lei  deverão  ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I  –  caracterização  da  situação  emergencial  ou  calamitosa  que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais
os bens serão alocados.

Pela leitura do dispositivo, extrai-se a necessidade de instrução

do processo com os seguintes elementos, à exceção dos incisos I e IV do parágrafo

único  do  dispositivo,  eis  que  não  se  aplicam ao  caso:  1)  razão  de  escolha  do

executante;  2)  justificativa  do  preço;  e  3)  ratificação  pela  autoridade  superior  e

publicação dos atos que autorizaram a inexigibilidade.

Quanto  ao item 1,  verifica-se  já  restar  demonstrado  em linhas

volvidas e pela justificativa apresentada pela Diretoria Financeira (eventos 9, 10, 17,

21 e 28).

No caso dos  autos,  a  empresa  apresentou proposta  comercial

(evento 20) com o valor mensal de R$ 3.926,33 (três mil, novecentos e vinte e seis

reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 47.115,96 (quarenta e sete mil, cento e

quinze reais e noventa e seis centavos), pelo período de 12 (doze) meses, por 7

(sete) licenças de acesso.

Das notas fiscais juntadas aos autos (eventos 5 e 24), evidencia-

se  que  na  contratação  formalizada  pela  empresa  para  manutenção  do  Sistema

Gerencial de Prestação de Contas do Fundo Rotativo das Delegacias do Estado de
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Goiás-SEFAZ, o valor cobrado é de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta

reais)  mensais  (evento  24),  sendo  notadamente  mais  onerosa  do  que  a  oferta

apresentada a este Tribunal de Justiça.

Outrossim,  os  valores  pagos  pela  Secretaria  de  Segurança

Pública e pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (evento 5), a despeito de

inferiores ao ofertado a este Tribunal de Justiça, explica-se na maior complexidade e

funcionalidade do software de uso do Poder Judiciário, já que acrescenta o “módulo

de acompanhamento dos saldos diários” (evento 23), justificada pois a diferença de

valores.

Quanto  a  verificação  da  justificativa  de  preço,  portanto,  a

apresentação das notas fiscais pela empresa, a demonstrarem o preço de mercado

por ela praticado (Secretaria de Segurança Pública de Goiás, Assembleia Legislativa

do Estado de Goiás e Secretaria da Fazenda de Goiás), atende ao posicionamento

do Tribunal de Contas da União, no caso de contratações diretas:

A justificativa do preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo
único,  inciso  III,  da  Lei  8.666/1993)  deve  ser  realizada,
preferencialmente,  mediante:  (i)  no  caso  de  dispensa,
apresentação de, no mínimo, três cotações válidas de empresas do
ramo,  ou  justificativa  circunstanciada  se  não  for  possível  obter
essa  quantidade  mínima;  (ii)  no  caso  de  inexigibilidade,
comparação  com os  preços  praticados  pelo  fornecedor  junto  a
outras instituições públicas ou privadas. (Acórdão nº 1565/2015 –
Plenário)

Por fim, quanto à necessidade de submissão da contratação à

ratificação da autoridade superior, bastará a remessa dos autos à douta Presidência,

após ultimadas as providências preparatórias à contratação.

Pelo exposto, com base nos elementos constantes dos autos e no

parecer jurídico, o qual acolho como razões de decidir, com fundamento no artigo
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25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993,  autorizo a recontratação (renovação contratual)

da empresa TOP SYSTEM INFORMÁTICA LTDA. para franqueamento de acesso,

manutenção  e  suporte  técnico  ao  software Sistema  Gerencial  de  Prestação  de

Contas – SGPC, por 12 (doze) meses, ao custo mensal de R$ 3.926,33 (três mil,

novecentos  e  vinte  e  seis  reais  e  trinta  e  três  centavos),  condicionada  à

disponibilidade orçamentária e financeira.

Encaminhem-se os autos à douta Presidência para deliberação

quanto à ratificação do ato de inexigibilidade, nos termos do artigo 26 da Lei  nº

8.666/1993.

Após, em sendo ratificado, à Diretoria Financeira para verificação

da disponibilidade financeira e orçamentária e emissão da nota de empenho, com a

urgência que o caso requer.

Ato  contínuo,  à  Assessora  Jurídica  para  providências,  e  à

Secretaria-Executiva para publicação dos atos de inexigibilidade no Diário da Justiça

Eletrônico e comunicação da presente contratação direta ao colendo Tribunal  de

Contas do Estado de Goiás.

À Secretaria-Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral
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Gabinete da Presidência

PROCESSO N° : 201709000056451 - Goiânia

NOME             : IRISMAR DANTAS DE SOUZA

ASSUNTO        : Prorrogação

DESPACHO – Trata-se de prorrogação, reajuste e acréscimo

qualitativo do contrato de prestação de serviços de suporte técnico e manutenção

sobre o software Sistema Gerencial de Prestação e Contas – SGPC, firmado com

a empresa  Top System Informática Ltda, requerido pela Divisão de Gestão de

Convênios e Contratos da Diretoria Administrativa, via Memorando nº 178/2017

(evento 1).

Os autos foram instruídos com cópias do contrato e de seus

aditivos  (eventos  3  e  7),  proposta  comercial  (eventos  4,  15  e  20),  carta  de

exclusividade (eventos  6  e  19),  certidões de regularidade  fiscal,  trabalhista  e

previdenciária  (eventos  8  e  25  a  27),  manifestação  do  gestor  do  contrato,

pugnando  pela  prorrogação  do  vínculo  e  atestando  a  qualidade  dos  serviços

desempenhados (eventos 9 e 10), manifestação da Diretoria Financeira quanto à

implementação de módulo no sistema (evento 17), e justificativa da contratada

quanto a diferença de preço praticado (evento 23).

Via Parecer nº 5/2018 (evento 29), a Assessoria Jurídica da

Diretoria  Geral,  observando  as  condições  de  inexigibilidade  da  contratação

original, opinou no sentido de renovar o contrato com a empresa  Top System

Informática  Ltda,  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  visto  que  a  prorrogação

contratual atingiu o prazo limite do vínculo obrigatório, qual seja, 48 (quarenta e

oito) meses preconizado pelo inciso IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/31.

1 Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[…]
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se 

pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato;
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A Diretoria-Geral,  via  despacho  constante  no  evento  31,

com base nos elementos constantes apresentados pela Diretoria Financeira

(eventos 9,  10,  17,  21 e 28),  em atendimento ao posicionamento do TCU

(eventos  20  e  23)  e,  do  parecer  constante  do  evento  29,  pontuando  o

preenchimento das condições de inexigibilidade da contratação original nos

termos do artigo 25, inciso e 26, II e III, ambos da Lei nº 8.666/93, autoriza a

renovação contratual, objeto destes autos, pelo prazo de 12 (doze) meses, ao

custo mensal de R$ 3.926,33 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta

e três centavos).

Pois bem.

A  ferramenta  em  questão  (objeto  da  contratação)  foi

desenvolvida  especificamente  para  gerenciamento  de  informações,  para

possibilitar a correta prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de

Goiás,  inclusive,  com  o  desenvolvimento  de  módulo  específico  para  este

Poder Judiciário, o qual cuida de possibilitar o acompanhamento diário dos

saldos, sendo portanto um produto de extrema confiabilidade e exatidão.

Eventual  extinção  do  vínculo  contratual  pelo  decurso  do

prazo  acarretaria  o  imediato  cancelamento  do  acesso  ao  software,

demonstrando que o objeto contratual é, de fato, o franqueamento de acesso,

manutenção e suporte técnico a sistema de terceiro (contratada), nos termos

do pontuado ao parecer constante do evento 29.

No caso, a inexigibilidade de licitação prevista no caput do

art.  25  da  Lei  nº  8.666/1993  deriva  da  inviabilidade  de  competição,  de

situações extranormativas que tornam a licitação contraproducente ou inútil

(Marçal  Justen  Filho,  in  Comentário  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos

Administrativos, 13ª edição, São Paulo: Dialética, 2009, p. 344-348). Desta

forma, deve ser demonstrada a ausência de pluralidade de alternativas que

atendam às necessidades da Administração, situação esta que deve perdurar

ao longo da contratação e, caso necessário, de sucessivas renovações. Este

é  o  entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial,  conforme se  verifica  em

decisão do Tribunal de Contas da União:

PROAD nº 201709000056451 2

Nº Processo PROAD: 201709000056451

Assinado digitalmente por: GILBERTO MARQUES FILHO, PRESIDENTE, em 19/01/2018 às 13:05.
Para validar este documento informe o código 110768875497 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Gabinete da Presidência

RECURSO  DE  RECONSIDERAÇÃO:  TOMADA  DE  CONTAS
ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE 2007. SECRETARIA EXECUTIVA DO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  PRORROGAÇÃO  DE  CONTRATO  DE
MANUTENÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  SERVIDORES,  SEM  A
VERIFICAÇÃO  DA  EFETIVA  INVIABILIDADE  DE  COMPETIÇÃO,
NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/1993. APLICAÇÃO DE
MULTA  AO  COORDENADOR  DE  RECURSOS  LOGÍSTICOS
SUBSTITUTO.  RECURSO  DE  RECONSIDERAÇÃO.
CONHECIMENTO.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
CIÊNCIA.
1  -  A  prorrogação  de  contrato  administrativo  oriundo  de
contratação  direta  por  inexigibilidade  de  licitação  exige  da
autoridade  competente  a  prévia  demonstração  da  manutenção
das condições de inviabilidade da competição, exigida pelo art.
25 da Lei nº 8.666/1993. 
2 - Nas contratações ou prorrogações contratuais por inexigibilidade
de  licitação,  incumbe  à  autoridade  administrativa  comprovar  a
veracidade dos atestados de exclusividade de fornecimento de
materiais, de equipamentos ou gêneros, emitidos por entidades
indicadas no art.  25, inciso I,  da Lei nº 8.666/1993, de molde a
refletir a efetiva inviabilidade de competição, conforme orientações
jurisprudenciais contidas nas Decisões nº 47/1995-TCU-Plenário e 2ª
Câmara e 838/2004-TCU-Plenário. (griffo nosso).

A  dispensa  de  licitação  para  a  contratação  de  serviços  com
profissionais  ou  firmas  de  notoria  especialização,  de  acordo  com
alinea  d  do art.  126,  §  2o,  do Decreto-lei  200/1967,  so  tem lugar
quando se trate de serviço inedito ou incomum, capaz de exigir, na
seleção  do  executor  de  confiança,  um  grau  de  subjetividade,
insuscetivel  de  ser  medido  pelos  criterios  objetivos  de qualificação
inerentes ao processo de licitação. Súmula 39-TCU-

A  inexigibilidade  de  licitação  para  a  prestação  de  serviços  de
informática  somente  é  admitida  quando  guardar  relação  com  os
serviços relacionados no art. 13 da Lei nº 8.666/1993, ou quando se
referir à manutenção de sistema ou software em que o prestador do
serviço detenha os direitos de propriedade intelectual, situação esta
que deve estar devidamente comprovada nos termos do inciso I do
art. 25 da referida norma legal, conforme os termos do item 9.1.3 do
Acórdão 2094/2004 Plenário. (TCU - Acórdão 648/2007 Plenário).

Por fim, reforçando o argumento acima, o professor Jorge

Ulisses Jacoby Fernandes afirma o seguinte, ipsis litteris:

a inexigibilidade é salientada pela doutrina pátria para assegurar que
se trata  de elenco exemplificativo,  firmando a assertiva  de que os
casos registrados  não são  únicos.  Há,  porém,  outra  consequência
decorrente  do uso de tal  expressão,  nem sempre alcançada pelos
estudiosos  do  tema:  ao  impor  taxativamente  a  inviabilidade,
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associando-a ao termo inexigibilidade, a lei estabeleceu característica
essencial e inafastável do instituto da inexigibilidade. Assim, mesmo
quando se  caracterizar  um dos  casos  tratados  nos  incisos,  se  for
viável a competição, a licitação é exigível, porque não foi preenchido o
requisito fundamental descrito no caput do art. 25. Todavia, o contrário
poderá ocorrer,  isto  é,  apresentar-se hipótese em que é inviável  a
competição; mas o caso descrito não se enquadra em nenhuma das
situações estabelecidas nos incisos. Nessas hipóteses o fundamento
legal  será o próprio  caput  do art.  25 (FERNANDES, Jorge Ulisses
Jacoby.  Contratação Direta Sem Licitação,  4.ed.  Brasília:  Brasília
Jurídica, 1999. p. 406.).

In  casu,  a  vigência do contrato se encerra em 8.2.18 e,

pelos documentos juntados aos eventos 6 e 19, constata-se ser o  software

único  e  exclusivo  da  empresa Top  System,  conforme  atestado  de

exclusividade  emitido  pelo  Sindicato  das  Empresas  de  Informática,

Telecomunicações  e  Similares  do  Estado  de  Goiás  –  SINDINFORMÁTICA

(evento  6),  indicando  haverem  todos  os  requisitos  para  manter  a

inexigibilidade  de  licitação,  conforme  inciso  I  do  artigo  25,  da  Lei  nº

8.666/1993, verbis:

Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial:
I  – para aquisição de materiais,  equipamentos,  ou gêneros que só
possam  ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante
comercial  exclusivo,  vedada  a  preferência  de  marca,  devendo  a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,  Federação  ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

A  inexigibilidade  não  impede  a  prorrogação  do  termo,

conforme demonstrado na decisão do TCU, desde que comprovado o serviço

de forma contínua e atendidos os requisitos expostos ao artigo 262 da referida

2 Art. 26. As dispensas previstas nos §§2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
situações  de  inexigibilidade  referidas  no art.  25,  necessariamente  justificadas,  e  o  retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três)
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

PROAD nº 201709000056451 4

Nº Processo PROAD: 201709000056451

Assinado digitalmente por: GILBERTO MARQUES FILHO, PRESIDENTE, em 19/01/2018 às 13:05.
Para validar este documento informe o código 110768875497 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

Gabinete da Presidência

Lei Geral de Licitações.

Quanto a esse ponto, verifica-se que a Diretoria Financeira

demonstrou as razões da escolha do fornecedor (eventos 9, 10, 17, 21 e 28) e

a justificativa de preço apresentada na proposta comercial, que é o mesmo

preço de mercado por ela praticado, atendendo, assim, o posicionamento do

TCU (eventos 20 e 23). Ademais, os autos foram devidamente instruídos com

os pareceres técnicos da Diretoria  Financeira  (evento 21)  e da Assessoria

Jurídica da Diretoria Geral (evento 29).

Preenchidos os requisitos insertos no inciso I do art. 25 da

Lei  nº  8.666/93,  ratifico,  nos  termos  do  art.  26  da  referida  lei,  o  ato  de

inexigibilidade de licitação praticado pela  Diretoria  Geral  (evento  31),  para

autorizar a recontratação do franqueamento de acesso, manutenção e suporte

técnico, por este Tribunal de Justiça, ao Sistema Gerencial de Prestação de

Contas – SGPC, pelo período de 12 (doze) meses, ao custo mensal de R$

3.926,33 (três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

Publique-se, via Diário Oficial do Estado.

Volvam-se, após, à Diretoria Geral.

Goiânia, 19 de janeiro de 2018. 

GILBERTO MARQUES FILHO

    Presidente
//Ass16.AdM

III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.
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