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Nome NILVAN SOARES RODRIGUES, DIVISAO DE GESTAO DE CONTRATOS
E CONVENIOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto COMUNICAÇÃO

Gabinete da Diretoria-Geral

Assessoria Jurídica

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se do Memorando nº 157/2017 (evento nº 1) da Divisão de

Gestão de Convênios e Contratos da Diretoria Administrativa pelo qual informa

que o contrato firmado entre a   Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e

 este Tribunal para o serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência

 agrupada (malote), contrato ECT nº 9912320675, que expirará em 23.04.2018,

“(…) não cabendo mais prorrogação, (...)”.

  Os autos foram instruídos com planilha conforme Resolução nº

  195/2014 do CNJ, cópia do contrato original e seus anexos(eventos nºs 2/3).

 A Divisão de Postagem do Tribunal (evento nº 4) ressaltou que:

 

Em análise da evolução de demanda e de valores hoje cobrados pela Contratada,
estima-se que para o novo Contrato, deverá ser fixado o valor mínimo de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) por ano, o que equivale a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por mês, possibilitando, assim, uma margem flexível e
duradoura, sem comprometer o novo contrato a ser entabulado.

 

Esta Diretoria solicitou diligência para a complementação da instrução

processual, com a respectiva justificativa do quantitativo (evento nº 6).

   Foram acostados aos autos termo de referência (evento nº 8),

histórico de consumo (evento nº 9) e AMSO (evento nº 14).

 Esta Diretoria (evento nº 16) solicitou a unidade demandante para em
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conjunto com a Divisão de Compras da Diretoria Administrativa certificar o objeto

a ser contratado, visando a justificativa de preço ou pesquisa de mercado, em

caso de inexigibilidade ou dispensa de licitação.

  A Divisão de Compras da Diretoria Administrativa acostou

documentação quanto ao monopólio e justificativa do preço com a tabela de

tarifação do serviço (eventos nºs 18/19), sendo os autos encaminhados a esta

Diretoria.

 Esta Diretoria (evento nº 25) com fundamento no artigo 25, da Lei nº

   8.666/1993, no   parecer jurídico e nas justificativas da unidade solicitante,

 responsável  pelo acompanhamento e cumprimento das obrigações contratuais,

  autorizoua contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT,

  para o serviço de coleta, transporte e entrega de correspondências (serviço de

   correspondência agrupada – malote), o qual detém monopólio, conforme o art. 9º

    e 27 da Lei nº 6.538/78, no valor total de R$ R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

anual, encaminhando os autos à Presidência, nos termos do art. 26 da Lei nº

8.666/1993.

 A douta Presidência ratificou a contratação nos termos do art. 25, da

Lei nº 8.666/1993 (evento nº 26).

   Esta Diretoria encaminhou os autos à Diretoria Financeira para emitir

 a nota de empenho respectiva (evento nº 27).

 Por sua vez, a Diretoria Financeira (evento nº 30) elucidou acerca das

modificações na Constituição Estadual (Emenda nº 55), que dispõe sobre o Novo

Regimento Fiscal – NRF que restringe o crescimento das despesas correntes em

 valores superiores ao montante da despesa corrente realizada no exercício

imediatamente anterior, acrescido da variação do IPCA ou da receita Corrente

Líquida, dos doze meses encerrados em junho do último exercício que antecede

o orçamento.

  Apresentou, consequentemente, o relatório físico-financeiro o

contrato vigente com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,

demonstrando a utilização do mesmo. Por fim, retorna os autos a esta Diretoria

 para avaliação diante dos aspectos orçamentários financeiros apresentados.

  Esta Diretoria (evento nº 31) diligenciou perante a Diretoria

 Administrativa, unidade demandante, para manifestação diante do cenário

orçamentário exposto, bem como modificações na norma constitucional estadual.

  A unidade demandante, por sua Divisão de Postagem, manifestou

que:
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Não sendo possível a nova contratação com os valores mencionados acima,
essa Divisão está de acordo com o despacho 169/2018 da Diretoria Financeira do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (evento de nº 30), sendo, o aumento de
4,63% (quatro vírgula sessenta e três por cento) que corresponde o valor de R$
453.827,44 (quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e sete reais
quarenta e quatro centavos) anual, e o valor de R$ 37.818,95 (trinta e sete mil e
oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) mensais, desde que fique
condicionado a suplementação do referido contrato se for necessário.

   Ressalta-se que a presente contratação foi devidamente autorizada 

 no despacho (evento nº 25), bem como ratificada pela douta Presidência (evento

 nº 26), sendo arguido pela unidade financeira a necessidade de adequação, em

razão da Emenda Constitucional Estadual nº 55 que restringiu o crescimento das

despesas correntes.

 Dessa forma, tendo em vista que se trata de adequação ao valor a

  ser contratado para atendimento às normas vigentes, resultando em possível

   economia ao erário, retifico o despacho (evento nº 25), apenas no tocante ao

 valor a ser contratado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil) para R$ 453.827,44

(quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e sete reais quarenta e

 quatro centavos), ou seja, no limite do crescimento das despesas correntes,

conforme apuração do IPCA.

Isso posto, tendo em vista a ratificação da Presidência (evento nº 26)

no valor inicialmente pleiteado, diante do atual cenário de redução do valor,

conforme manifestação da unidade técnica financeira e anuência da área

demandante, retornem-se os autos a douta Presidência para conhecimento e, se

for o caso, nova ratificação da contratação no novo valor.

  Após, encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emitir a

nota de empenho respectiva, com a urgência que o caso requer.

Em seguida, retornem-se os autos à Assessoria Jurídica desta

Diretoria para providências complementares.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

 

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos

Diretora-Geral
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Dpd2390/026
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Gabinete da Presidência

PROCESSO Nº : 201707000046323

NOME                 :  NILVAN SOARES RODRIGUES

ASSUNTO            :  Comunicação

DESPACHO  –  Trata-se  de  procedimento  licitatório  para

contratação  do  serviço  de  coleta,  transporte  e  entrega  de  correspondência

agrupada  (contrato  ECT  nº  9912320675),  ao  custo  anual  de  R$  600.000,00

(seiscentos mil reais), condicionada à existência de recursos orçamentários.

A  ratificação  do  ato  de  inexigibilidade  (Despacho  da

Diretoria-Geral – Evento nº 25) foi providenciada por esta Presidência,  ex vi  do

art. 26 da Lei nº 8.666/93, por ocasião do despacho constante do Evento nº 26.

O feito retornou a este órgão de cúpula para ciência e, se for o

caso,  nova  ratificação  (Evento  nº  35),  tendo  em  conta  a  redução  do  valor

anteriormente  contratado,  fruto  da  observação  apresentada  pela  Diretoria

Financeira  (Evento  nº  30),  que  foi,  inclusive,  acompanhada  pelo  setor

demandante (Evento nº 33).

Com efeito,  a  redução  do  custo  inicialmente  levantado  para

perfectibilizar a prorrogação do ajuste formatado com a Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos – EBCT tem por propósito observar o que dispõe a Emenda

Constitucional do Estado de Goiás nº 54, alterada pela Emenda Constitucional

nº 55, que instituiu o Novo Regime Fiscal – NRF e restringiu o crescimento das

despesas  correntes  em valores  superiores  ao  montante  da  despesa  corrente

realizada no exercício imediatamente anterior,  acrescido da variação do índice

Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA ou da Receita Corrente Líquida

– RCL, relativa ao período de doze meses encerrado em junho do último exercício

antecedente  ao  do  orçamento  em  vigor,  salvo  em  detrimento  de  outra  já

comprometida no orçamento.

Apurado pelo setor financeiro que “os empenhos do exercício

de 2017 totalizaram um montante de R$ 416.709,89 (quatrocentos e dezesseis

mil, setecentos e nove reais e oitenta e nove centavos), ou seja, R$ 17.035,15

(dezessete mil, trinta e cinco reais e quinze centavos) abaixo do valor contratado”,

quadro esse que recomenda “prudência e comedimento frente ao aumento das
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Gabinete da Presidência

despesas  de  caráter  continuado  com  os  índices  estipulados  nas  citadas

emendas, situação de restringe os recursos necessários para o aumento superior

ao permitido”,  tomo ciência das medidas adotadas pelos setores competentes,

que  inclusive  guardam  observância  com  a  ordem  constitucional  vigente,  não

havendo que se falar,  todavia,  na necessidade de novo ato de ratificação por

parte  deste  órgão  de  cúpula,  porquanto  exaurida  a  etapa  do  procedimento

licitatório quando do despacho constante do Evento nº 26.

Volvam-se, portanto, à Diretoria-Geral.

 Goiânia, 03 de abril de 2018.

GILBERTO MARQUES FILHO
    Presidente
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