
Processo n° 201905000172692
Nome DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Tratam os autos de procedimento iniciado pela Diretoria de

Informática, no qual solicita a contratação de sistema informatizado de gestão

para os contratos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Os autos forem remetidos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,

oportunidade em que o órgão de assessoramento manifestou-se pela

possibilidade da contratatação por meio de inexigibilidade de licitação.

Assim, por não haver viabilidade e possibilidade fática de competição

entre possíveis licitantes, acolho o parecer jurídico como parte integrante deste

Despacho e autorizo a contratação empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil

– Estudos e Pesquisas na Administração Pública INP – Ltda ME, mediante

 declaração de inexigibilidade de licitação, com fulcro no citado artigo 25, caput,

da Lei nº 8.666/93, para contratação de licença do sotware de gestão e

fiscalização de contratos denominada "ContratosGov", para 100 (cem) usuários,

no valor anual de R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais).

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência para a ratificação, se

assim entender, na forma do artigo 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

Providencie a Secretaria Executiva o acompanhamento, a publicação
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deste ato, acompanhado do parecer jurídico, e a alimentação do sistema

informatizado de acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado. 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Gabinete da Presidência

PROCESSO Nº : 201905000172692

NOME               : DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO        : Aquisição de Produtos e Serviços – Portaria 19/2015

DESPACHO – Trata-se do procedimento de contratação direta,

mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº

8.666/93, com vistas à contratação da empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil

– Estudos e Pesquisas na Administração Pública INP – Ltda ME, para assinatura de

ferramenta gerencial  informatizada na área de gestão e fiscalização de contratos

administrativos celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no valor

anual de R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais).

No  Parecer  Jurídico  constante  do  evento  42,  a  Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, alicerçada nos documentos, legislação e jurisprudência

acerca da matéria, manifestou-se favorável à contratação.

A Diretoria-Geral, via Despacho constante do evento 44, autorizou

a contratação, por inexigibilidade, e encaminhou o feito a esta Presidência para fins

de ratificação, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

Os  autos  foram  instruídos  com  a  oficialização  da  demanda

(evento 1), estudo técnico preliminar (evento 2), análise de riscos (evento 3), análise

de mercado (evento 4), contratos formalizados por outros órgãos públicos (eventos

5/7), Memorando nº 189/19 da Diretoria de Informática (evento 8), proposta de preço

(evento 14),  atestado e certidão de exclusividade (eventos 16/17),  alterações no

contrato  social  (eventos  18/20),  certidão  negativa  de  falência  (evento  21),

comprovante  de  inscrição  e  de  situação  cadastral  (evento  22),  atestado  de

capacidade  técnica  da  empresa  (evento  24),  certidões  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista  (eventos  23  e  25/27),  cópias  de  contratos  formalizados  com  a

Administração  Pública  (eventos  28/29),  Termo  de  Referência  (evento  36)  e

justificativa de preço (evento 41).

A  Diretoria  Financeira  informa  disponibilidade  orçamentária  e
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Gabinete da Presidência

financeira para o custeio da contratação (evento 40).

O  fundamento  legal  apontado  para  a  contratação  pretendida

assim dispõe:

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;
[...]

Verificam-se presentes os requisitos do artigo supramencionado,

uma vez demonstrada a inviabilidade e impossibilidade fática de competição entre

possíveis  licitantes  e  que  o  preço  é  compatível  com os  valores  praticados  pela

empresa junto a outros órgãos públicos.

Dessa forma, observados os preceitos legais de regência, ratifico,

consoante art. 26 da Lei nº 8.666/931, o ato de inexigibilidade de licitação praticado

pela Diretoria-Geral (evento 44).

Publique-se.

Volvam-se à Diretoria-Geral.

Goiânia, 30 de março de 2020.

WALTER CARLOS LEMES
  Presidente

21

1 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. 
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