
PODER JUDICI RIO
Divis o de Gest o de Conv nios e Contratos da F.__________

Diretoria Administrativa

MEMORANDO

N mero : 178/2017

Da : Divis o de Gest o de Contr. e Conv nios da Diretoria Administrativa

Para : DIRETOR(A) FINANCEIRO

Data : 15/09/2017

Assunto : PRORROGA O DE CONTRATO

Senhor(a) Diretor(a),

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria que o contrato celebrado

entre a Empresa TOP SYSTEM INFORM TICA LTDA. com este TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO

DE GOI S, que tem por objeto a contrata o mediante processo de Declara o de Inexigibilidade de

Licita o, com vistas a implanta o, manuten o e treinamento, pela CONTRATADA, do Sistema

Gerencial de Presta o de Contas - SGPC, por ela desenvolvido, com a finalidade de gerenciar a

presta o de contas de recursos financeiros e or ament rios aos rg os estaduais e Conselho

Nacional de Justi a, conforme despacho n 605/2014 da Diretoria Geral, a expirar-se em

08/02/2018.

Sendo assim, para correta instru o processual dever conter nos autos: a)

manifesta o do gestor em prorrogar o contrato; b) manifesta o da contratada em prorrogar o

contrato; c) avalia o de desempenho da contratada; d) vantajosidade para a Administra o; e)

pesquisa mercadol gica, se for o caso; f) c pia do contrato original e seus aditivos; g) certid es de

sua regularidade para com a Fazenda P blica Federal, Fazendas Estadual, Municipal, bem como da

Fazenda Estadual de Goi s. Certid o Negativa de D bitos Trabalhistas CNDT, Certid o Negativa de

D bitos Relativos s Contribui es Previdenci rias e s de Terceiros INSS e Certificado de

Regularidade do FGTS em cumprimento ao teor dos incisos, do art. 29, da Lei Federal de n 8.666/93

e a Lei Federal de n 12.440/11 e da previs o contratual.

Sendo s para o que se apresenta, fa o remessa dos autos ao gestor do contrato

para ci ncia e as delibera es de sua compet ncia.

Atenciosamente,

Nilvan Soares Rodrigues

DIRETOR DA DGCC
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