
Processo n° 202103000265878
Nome MARIA MADALENA MORATO ANDRADE

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - Decreto Judiciário nº
2131/2021.

 

D E S P A C H O
 

Trata-se do Memorando n° 22/2021 (evento 1), da Diretora do Centro
Educacional Infantil Des. Mauro Campos, pelo qual solicita a abertura de
procedimento licitatório para aquisição, sob demanda, de gêneros alimentícios
(laticínios e estocáveis) necessários ao funcionamento daquela unidade.

Realizado o certame, restou deserta a licitação, conforme informado
pela Comissão Permanente de Licitação (evento 414).

Conforme determinado no despacho acostado ao evento 418,
verifica-se que os autos foram instruídos visando subsidiar eventual contratação
direta nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

Em relação ao Lote 1, observa-se que a empresa Potencial Comércio
 ofertou proposta no importe total de R$20.052,20 (vinte mil,de Alimentos Ltda.

cinquenta e dois reais e vinte centavos), valor inferior ao estimado, bem como
apresentou documentação de habilitação/qualificação (eventos 441/442 e 444).
No tocante ao Lote 2, por outro lado, a Divisão de Compras (evento 431) de
notícia de que todas as empresas contatadas “(…) manifestaram acerca da

”.impossibilidade em ofertar os itens pelo mesmo valor estimado no certame

Por fim, a Assessoria Jurídica manifestou-se pela possibilidade de
contratação direta da empresa , para oPotencial Comércio de Alimentos Ltda
fornecimento dos gêneros alimentícios constantes do Lote 1, bem assim,
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concernente ao Lote 2, para que “a unidade demandante seja instada a autuar
procedimento em apartado visando verificar a viabilidade da contratação por
dispensa de licitação em razão do valor, por meio da Nova Lei de Licitações –
Lei nº 14.133/2021 (art. 75, inciso II), notadamente considerando que os valores
ofertados pelos fornecedores contatados (evento 429) e o saldo de dispensa
para a natureza correspondente ao objeto demandado (evento 437) indicam tal

”.possibilidade

Isso posto, acolho o parecer retro para, com fulcro no artigo 24, inciso
V, da Lei n° 8.666/1993, autorizar a contratação da empresa Potencial Comércio

, para o fornecimento dos gêneros alimentícios (laticínios)de Alimentos Ltda
constantes do Lote 1 do Edital de Licitação nº 54/2021, pelo valor total de
R$20.052,20 (vinte mil, cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Dê-se ciência deste despacho à Diretoria Administrativa e ao Centro
Educacional Infantil Des. Mauro Campos, via comunicação, para adoção das
providências relacionadas ao Lote 2, acima mencionadas.

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para fins do art. 26,
caput, da Lei 8.666/1993.

Em sendo ratificada a presente contratação, necessário o
encaminhamento dos autos à Diretoria Financeira para emissão do empenho,
com as cautelas de praxe.

Ao final, à Assessoria Jurídica desta Diretoria para formalização do
ajuste.

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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:Processo n° 202103000265878
:Nome / Interessado MARIA MADALENA MORATO ANDRADE e outros

Assunto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - Decreto
Judiciário nº 2131/2021.

 
 

 

 

 

 

  
D E S P A C H O

Trata-se do Memorando nº 022/2021, da Diretoria do Centro

Educacional Infantil Des. Mauro Campos, por meio do qual “torno conhecido a

Vossa Senhoria, que o contrato de gêneros alimentícios celebrado entre o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a empresa WK Indústria Comércio e

Serviços - ME, CNPJ: 28.505.704/0001-352, por meio do PROAD nº

202001000224610, de fornecimento de insumos estocáveis e laticínios para este

 (evento 1).Centro Educacional Infantil expirar-se-á em 08 de novembro de 2021”

Após regular tramitação destes autos, a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, mediante o parecer constante do evento 445, alicerçada nos

documentos e legislação acerca da matéria, manifestou-se:

[…] Pelo exposto, diante das informações e documentos que

instruem os presentes autos, e com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei nº

8.666/93, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela possibilidade de

contratação direta da empresa Potencial Comércio de Alimentos Ltda, para o

fornecimento dos gêneros alimentícios (laticínios) constantes do Lote 1 do

Edital de Licitação nº 54/2021, pelo valor total de R$20.052,20 (vinte mil,

cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Salienta-se que a minuta contratual encontra-se devidamente

analisada e aprovada, consoante anexo I do Edital em referência (evento 400).

Por último, no que se refere ao Lote 2, caso em que nenhuma
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proposta ficou abaixo do estimado na licitação (evento 429), a demonstrar que

a estimativa de preços já não condiz com a realidade do mercado, esta

Assessoria Jurídica manifesta-se para que a unidade demandante seja instada

a autuar procedimento em apartado visando verificar a viabilidade da

contratação por dispensa de licitação em razão do valor, por meio da Nova Lei

de Licitações – Lei nº 14.133/2021 (art. 75, inciso II), notadamente

considerando que os valores ofertados pelos fornecedores contatados (evento

429) e o saldo de dispensa para a natureza correspondente ao objeto

demandado (evento 437) indicam tal possibilidade.

A Diretoria-Geral, no Despacho constante do evento 447, acolhendo

referido parecer da Assessoria Jurídica daquele órgão diretivo, encaminhou o

feito a esta Presidência para fins de ratificação, nos termos do art. 26, , dacaput

Lei nº 8.666/93, na seguinte forma:

[...] acolho o parecer retro para, com fulcro no artigo 24, inciso V, da

Lei n° 8.666/1993, autorizar a contratação da empresa Potencial Comércio de

Alimentos Ltda, para o fornecimento dos gêneros alimentícios (laticínios)

constantes do Lote 1 do Edital de Licitação nº 54/2021, pelo valor total de

R$20.052,20 (vinte mil, cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Dê-se ciência deste despacho à Diretoria Administrativa e ao

Centro Educacional Infantil Des. Mauro Campos, via comunicação, para adoção

das providências relacionadas ao Lote 2, acima mencionadas.

Encaminhem-se os autos à ilustre Presidência, para fins do art. 26,

caput, da Lei 8.666/1993.

Em sendo ratificada a presente contratação, necessário o

encaminhamento dos autos à Diretoria Financeira para emissão do empenho,

com as cautelas de praxe.

Ao final, à Assessoria Jurídica desta Diretoria para formalização do

ajuste.

Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se

submeter ao devido processo licitatório, atendendo aos ditames da Constituição

Federal/88 e da Lei nº 8.666/1993, permitindo que os fornecedores interessados

concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja

mais benéfica à Administração Pública.

A hipótese do inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93 determina que a

Nº Processo PROAD: 202103000265878

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 18/11/2021 às 20:06.
Para validar este documento informe o código 471916306164 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

licitação poderá ser dispensada quando for deserta, ou seja, quando realizado o

certame não houver interessados e, justificadamente, não puder ser repetido

sem prejuízo para a administração, mantidas todas as condições

preestabelecidas.

Como se vê, para configuração da contratação direta por dispensa de

licitação (art. 24, inc. V), faz-se necessário a acumulação de 3 (três) requisitos:

Não acudirem interessados na licitação; A licitação não puder ser repetida sem

prejuízo para a Administração e todas as condições preestabelecidas no Edital

Licitatório devem ser mantidas.

Para a incidência do referido dispositivo, então, em conjugação com o

art. 26, parágrafo único da Lei 8.666/93, temos ainda como exigência: 

caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; 

razão de escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço.

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, calamitosa ou de grave

e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o

caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III- justificativa do preço [...].

Conforme informação dos autos, verifica-se que houve procedimento

licitatório anterior que não alcançou o êxito pretendido, restando deserta a

licitação para os Lotes 1 e 2, consoante relatório de realização deserto informado

pela Comissão Permanente de Licitação, inserido ao evento 414.

A Divisão de Compras, por meio do Despacho nº 235/2021 (evento

431), informou que a empresa Potencial Comércio de Alimentos Ltda.,

apresentou proposta para o Lote 1 inferior ao valor estimado, sendo considerada
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a melhor proposta, contudo, faltou encaminhar os documentos exigidos no

instrumento convocatório.

Em relação ao Lote 2, "[...] foram obtidos 04 (quatro) orçamentos,

todavia, todos superiores ao valor estimado, assim em contato co as empresas,

para reanálise dos valores ofertados, seguindo a ordem de classificação do

mapa demonstrativo (doc. 429), todas as empresas manifestaram-se pela

impossibilidade de ofertar os itens do referido lote pelo valor estimado (e-mails

anexos)".

Importante consignar que o prazo contratual findou-se no dia 08 de

 (evento 1), demonstrando ainda, a inviabilidade de repetiçãonovembro de 2021

do certame licitatório sem que haja prejuízos à Administração Pública,

verificando a urgência da contratação em tela para o necessário funcionamento

do Centro Educacional.

Noutro turno, todas as demais condições preestabelecidas no Edital

encontram-se rigorosamente respeitadas. Além disso, conforme ressaltado no

parecer constante do evento 445, o preço a ser contratado encontra-se igual ou

abaixo do valor estimado da contratação. Portanto, as condições financeiras

demonstram-se mais benéficas à Administração, razão da escolha do

fornecedor, que, a propósito, demonstrou ser capaz de atender as condições do

Edital nº 54/2021, apresentando os documentos inseridos aos eventos 419, 427,

440 a 442 e 444.

Na confluência do exposto, , consoante o art. 26 da Lei nºratifico

8.666/1993, o despacho da Diretoria-Geral (evento 447), que autorizou a

contratação da empresa ., para oPotencial Comércio de Alimentos Ltda

fornecimento de gêneros alimentícios (laticínios) constantes do Lote 1 conforme

o Edital de Licitação nº 54/2021 (evento 400), no valor total de R$20.052,20

(vinte mil, cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Publique-se.

Dê-se ciência à Diretoria de Auditoria Interna deste Tribunal.

Remetam-se os presentes autos à Diretoria Financeira para as

providências necessárias.

Em seguida, à Diretoria-Geral para adoção de medidas que entender

pertinentes.

Imprima-se urgência.
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Goiânia, .datado e assinado digitalmente

  Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente

                //AssAdM 26
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